
f) Szén-monoxid

Nyolcórás átlagérték

Felső vizsgálati küszöbérték a határérték 70%-a (7 μg/m3)

Alsó vizsgálati küszöbérték a határérték 50%-a (5 μg/m3)

B. A FELSŐ ÉS ALSÓ VIZSGÁLATI KÜSZÖBÉRTÉKEK TÚLLÉPÉSEINEK MEGHATÁROZÁSA

A felső és alsó vizsgálati küszöbértékek túllépéseit az előző öt év alatt mért koncentráció alapján kell
meghatározni, amennyiben elegendő adat áll rendelkezésre. Egy vizsgálati küszöbértéket akkor kell túllépett-
nek tekinteni, ha az előző öt évből legalább három különböző évben azt túllépték.

Amennyiben öt évnél rövidebb időre vonatkozó mérési adatok állnak rendelkezésre, a tagállamok a felső és
az alsó vizsgálati küszöbérték túllépéseinek meghatározására összegezhetik az év rövidebb időszakaira
vonatkozó, illetve a nagy valószínűséggel legjobban terhelt helyekre kiterjedő, rövid időtartamú mérési kam-
pányok eredményeit az emissziókataszterben található információkkal és a modellezésből szerzett adatok
eredményeivel.

III. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN LÉVŐ KÉN-DIOXID, NITROGÉN-DIOXID ÉS NITROGÉN-OXIDOK,
POR (PM10 ÉS PM2,5), ÓLOM, SZÉN-MONOXID ÉS BENZOL MÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ

MINTAVÉTELI PONTOK ELHELYEZÉSE

A helyhez kötött mérésekre a következők vonatkoznak:

A. NAGYLÉPTÉKŰ TELEPÍTÉS

a) Az emberi egészség védelme

1. Az emberi egészség védelmének érdekében kialakított mintavételi pontokat úgy kell elhelyezni,
hogy:
– az övezeteken és az agglomerációkon belül olyan területekről szolgáltassanak adatokat, ahol a

lakosság közvetlenül vagy közvetve valószínűleg a legnagyobb koncentrációnak van kitéve
azon időtartam alatt, amely a határérték(ek) vagy a célértékek átlagszámítási időszakához viszo-
nyítva jelentős;

– az övezeteken és az agglomerációkon belüli olyan egyéb területek szintjeiről szolgáltassanak
adatokat, amelyek a teljes lakosság expozíciója vonatkozásában reprezentatívak.

2. A mintavételi pontokat általában úgy kell elhelyezni, hogy ne mérjék a közvetlen közelükben lévő
igen kicsiny mikrokörnyezetet, amely azt jelenti, hogy egy mintavételi pontot úgy kell elhelyezni,
hogy a vizsgált levegő lehetőleg a közlekedési helyszínek körül legalább 200m2-es terület levegőjé-
nek, az ipari helyszíneken pedig legalább 250 m x 250 m-es terület levegőjének minőségére vonat-
kozóan reprezentatív legyen.

3. A városi hátterű helyszíneket úgy kell meghatározni, hogy szennyezési szintjüket az állomástól az
uralkodó széljárás irányával ellentétes irányban elhelyezkedő valamennyi forrás integrált hozzájáru-
lása befolyásolja. A szennyezési szintet tekintve rgyetlen forrás sem lehet uralkodó, hacsak az ilyen
helyzet nem kifejezetten jellemző egy adott nagyobb városi térségre. A mintavételi pontoknak tipi-
kusan több négyzetkilométer vonatkozásában kell reprezentatívnak lenniük.

4. Amennyiben a háttérszintek vizsgálata a cél, a mintavételi helyszínt nem befolyásolhatják a közelé-
ben lévő agglomerációk vagy ipari helyszínek, azaz néhány kilométeren belül található helyszínek.
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5. Amennyiben az ipari források hozzájárulásait is vizsgálják, legalább egy mintavételi pontot fel kell
állítani a forráshoz képest szélirányban elhelyezkedő legközelebbi lakott településen. Amennyiben a
háttérkoncentráció nem ismeretes, a fő szélirányon belül egy további mintavételi pontot kell elhe-
lyezni.

6. A mintavételi pontoknak, ahol csak lehetséges, a nem közvetlen közelükben lévő hasonló helyekre
nézve is reprezentatívnak kell lenniük.

7. Figyelembe kell venni a mintavételi pontok elhelyezésének szükségét olyan szigeteken is, ahol arra
az emberi egészség védelme érdekében ilyen igény merül fel.

b) Az emberi egészség védelmét célzó határértékeknek való megfelelés

A tagállamok biztosítják, hogy területükön a kén-dioxid, a PM10, az ólom és a szénmonoxid levegő-
ben mérhető koncentrációja sehol nem haladja meg a XI. mellékletben meghatározott határértékeket.

A határértékeknek való megfelelést az alább felsorolt helyeken nem kell mérni:

– olyan helyeken, ahol az e mellékletben foglalt kritériumoknak megfelelően nincsenek a melléklet
alkalmazási körébe tartozó szennyezőanyagok mérésére szolgáló mintavételi pontok telepítve;

– a lakosság elől elzárt, lakatlan, illetve csak időszakosan lakott területeken;

– olyan, lakosság elől elzárt gyár- vagy ipartelepeken, amelyekre valamennyi vonatkozó munka-
egészségügyi és munkavédelmi előírás alkalmazandó;

– közutakon, járdaszigeteken, valamint osztott pályás autópályák és gyorsforgalmi utak pályaelvá-
lasztó sávjában;

– olyan területeken, ahol a lakosság sem közvetve, sem közvetlenül nincs jelentős ideig légszeny-
nyezettségnek kitéve.

c) A növényzet védelme

A növényzet védelmét megcélzó mintavételi pontokat az agglomerációktól és az övezetektől több mint
20 km-re, vagy pedig egyéb beépített területektől, ipari telephelyektől, illetve autópályáktól több mint
5 km-re kell helyezni, amely azt jelenti, hogy a mintavételi pontot úgy kell elhelyezni, hogy a vizsgált
levegő legalább 1000 km2-es környező területre vonatkozóan reprezentatív legyen. Bizonyos tagállam
telepíthet olyan mintavételi pontot is, amely a földrajzi körülményekre való tekintettel közelebb helyez-
kedik el, vagy kisebb terület levegőminőségére vonatkozóan reprezentatív.

Figyelembe kell venni, hogy a szigeteken is szükség van a levegő minőségének vizsgálatára.

B. KISLÉPTÉKŰ ELHELYEZÉS

A megvalósíthatóság határain belül a következőket kell alkalmazni:

– a mintavételi szonda bemeneti nyílása körüli légáramlásnak zavartalannak kell lennie (legalább 270°-os
szögben legyen szabad) anélkül, hogy a mintavevő készülék közelében a légáramlást bármilyen akadá-
lyozó tényező befolyásolná (általában annyi méterre az épületektől, erkélyektől, fáktól és egyéb akadá-
lyoktól, amely távolság kétszer akkora, mint amennyivel az akadály a mintavételi szonda fölé magaso-
dik; és legalább 0,5 méterre legyen a legközelebbi épülettől abban az esetben, ha a mintavételi pontok
az épület vonalában mérik a levegőminőséget);

– a mintavételi pontok bemeneti nyílását általában a földfelszíntől számított 1,5 m-es (belégzési magasság)
és 4 m-es magasság között kell elhelyezni. Egyes esetekben magasabb (legfeljebb 8 méter) elhelyezésére
is szükség lehet. A magasabb ponton való elhelyezés akkor is helyénvaló lehet, ha az állomás nagyobb
területre vonatkozóan reprezentatív;

– a mintavevő szonda bemeneti nyílását nem lehet a források közvetlen közelébe elhelyezni a környezeti
levegővel el nem keveredett kibocsátások közvetlen mintavételének elkerülése érdekében;

– a mintavevő szonda kimeneti nyílását úgy kell elhelyezni, hogy a kibocsátott levegő ne áramolhasson
vissza a mintavevő bemeneti nyílásába;

– a forgalomra irányított mintavevő szondákat valamennyi szennyezőanyag mérése esetén a főbb
kereszteződések szélétől legalább 25 méterre, és a járdaszegélytől mért 10 méteren belül kell elhe-
lyezni.

2006.12.15. HU C 306 E/125Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2006. szeptember 26., kedd



Az alábbi tényezőket szintén figyelembe lehet venni:

– zavaró források;

– biztonság;

– hozzáférhetőség;

– elektromos áram és telekommunikációs kapcsolat elérhetősége;

– a helyszín láthatósága a környezetéhez képest;

– a lakosság és az üzemeltetők biztonsága;

– annak kívánalma, hogy a különböző szennyező anyagok mintavételi pontjainak telepítése összehangolt
legyen;

– tervezési követelmények.

C. A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

A helyszín kiválasztásának eljárásai teljes körű dokumentálását még a besorolási szakaszban el kell végezni
olyan módszerek segítségével, mint a környező terület iránytűvel tájolt fényképe és a hozzá tartozó részletes
térkép. Annak biztosítására, hogy a kiválasztási kritériumok az idő múlásával is érvényesek maradjanak, a
helyszíneket rendszeres időközönként felül kell vizsgálni, a dokumentációt pedig meg kell újítani.

IV. MELLÉKLET

A KONCENTRÁCIÓTÓL FÜGGETLEN HÁTTERŰ HELYSZÍNEKEN TÖRTÉNŐ MÉRÉS

A. CÉLKITŰZÉSEK

Az ilyen mérések fő célkitűzése a háttér szintjeivel kapcsolatos megfelelő információk hozzáférhetőségének
biztosítása. Ezek az információk elengedhetetlenek a szennyezettebb övezetek magasabb szintjeinek (mint
például városi hátterek, iparhoz és közlekedéshez kapcsolódó helyek) felmérése, a szennyező anyagok hosz-
szú távon történő terjedéséből eredő lehetséges hozzájárulások vizsgálata és források felosztásának elemzése
miatt, valamint nélkülözhetetlenek az olyan különleges szennyező anyagok megértéséhez, mint a por.
A háttérről szóló ezen információk továbbá kulcsfontosságúak a modellezés megnövekedett használatához
a városi területeken is.

B. ANYAGOK

A PM2,5 mérésének legalább a tömegkoncentrációt és a megfelelő vegyületeket mérnie kell ahhoz, hogy a por
kémiai összetevőit jellemezze. A mérésnek legalább a következő kémiai anyagokra kell kiterjednie.

SO4
2- Na+ NH4

+ Ca2+ Elemi szén (EC)

NO3
- K+ Cl- Mg2+ Szerves szén (OC)

C. ELHELYEZÉS

Különösen a vidéki hátterű területeken kell méréseket végezni a III. melléklet A., B. és C. részének meg-
felelően.
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