
B. KISLÉPTÉKŰ ELHELYEZÉS

A III. melléklet B. szakaszában meghatározott kisléptékű elhelyezési eljárást kell alkalmazni a megvalósítha-
tóság határain belül, és azt is biztosítani kell, hogy a mintavételi szonda bemeneti nyílása megfelelő távol-
ságra helyezkedjen el olyan forrásoktól, mint a kemencék és az égetőművek légjáratai, valamint legalább
10 méterre a legközelebbi úttól, amely távolságot a forgalom intenzitásának függvényében növelik.

C. A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSÁNAK DOKUMENTÁLÁSA ÉS FELÜLVIZSGÁLATA

A III. melléklet C. szakaszában meghatározott eljárást kell alkalmazni megfelelő szűrés, valamint az ellen-
őrzési adatoknak az adott helyszínen mért, az ózonkoncentrációt befolyásoló meteorológiai és fotokémiai
folyamatok összefüggésében történő értelmezése mellett.

IX. MELLÉKLET

A KÖRNYEZETI LEVEGŐBEN TALÁLHATÓ ÓZONKONCENTRÁCIÓ HELYHEZ KÖTÖTT MÉRÉSÉRE
SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK SZÁMA MEGHATÁROZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI

A. A CÉLÉRTÉKEK, A HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEK VALAMINT A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS RIASZTÁSI
KÜSZÖBÉRTÉKEK BETARTÁSÁNAK VIZSGÁLATA CÉLJÁBÓL VÉGZETT HELYHEZ KÖTÖTT FOLYA-
MATOS MÉRÉSEKRE SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK MINIMÁLIS SZÁMA ABBAN AZ ESETBEN,
HA AZ ILYEN MÉRÉSEK SZÁMÍTANAK EGYEDÜLI INFORMÁCIÓFORRÁSNAK

Népesség
(× 1000)

Agglomerációk
(városi és külvárosi) (a)

Egyéb övezetek
(külvárosi és vidéki) (a) Vidéki háttér

< 250 1

az ország minden öve-
zetére vonatkozó átlagos
sűrűség:
50 000 km2-ként 1 állo-
más (b)

< 500 1 2

< 1000 2 2

< 1500 3 3

< 2 000 3 4

< 2750 4 5

< 3750 5 6

> 3750 2 millió lakosonként
1 további állomás

2 millió lakosonként
1 további állomás

(a) Legalább 1 állomás azokon a külvárosi területeken, ahol a lakosság expozíciója várhatóan a legmagasabb. Az agglomerációkban az
állomások legalább 50%-át külvárosi területekre kell telepíteni.

(b) A domborzatilag rajzolt területeken 25 000 km2-ként 1 állomás elhelyezését javasolják.

B. A HELYHEZ KÖTÖTT MÉRÉSEKRE SZOLGÁLÓ MINTAVÉTELI PONTOK MINIMÁLIS SZÁMA A
HOSSZÚ TÁVÚ CÉLKITŰZÉSEKET TELJESÍTŐ ÖVEZETEKBEN ÉS AGGLOMERÁCIÓKBAN

Az ózonra vonatkozó mintavételi pontok számának az egyéb kiegészítő levegőminőségi vizsgálatra szolgáló
módszerekkel, például a levegőminőség modellezésével és a közös elhelyezésű nitrogéndioxid-mérésekkel
együttesen alkalmazva elegendőnek kell lennie az ózonszennyezési folyamatok alakulásának vizsgálatára és
a hosszú távú célkitűzések betartásának ellenőrzésére. Az agglomerációkban és egyéb övezetekben elhelye-
zett állomások száma a fenti A. szakaszban meghatározott érték egyharmadára csökkenthető. Meg kell
hagyni legalább egy ellenőrzőállomást, amennyiben a helyhez kötött mérőállomásokból származó informá-
ció számít az egyedüli információforrásnak. Azokban az övezetekben, ahol kiegészítő vizsgálatok folynak,
melyek eredményeképpen egy övezet állomás nélkül marad, a szomszédos övezetekben telepített állomások-
kal folytatott együttműködésnek biztosítania kell az ózon koncentrációjának megfelelő vizsgálatát a hosszú
távú célkitűzések szempontjából. A vidéki hátterű állomások kötelező sűrűsége 1/100 000 km2.
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