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B EG R[JN DIJI.,S E

Den 8. oktobe¡ 1997 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets direktiv om
luftkwalitetsgrænsevæ¡dier for svovldioxid, nitrogendioxid og nilrogenoxider, partikler
og bly (KOM(97)500 endelig udg. - 97i0266 SyN).

Forslaget blev sendt Rådet pr. brev den 21. novemtrer 1997 (EFT C 9 af 14.1.199g, s.
6) (samarbejdsproceduren i henhold til a¡tikel 130 S stk. 1).

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtaleiie tlen 29. april l99g(EF.l C2l4al
10.7.98, s.98).

' Europa-Parlamentct afgav udtalclse (vctl lørstcbehandlingen) pä nrødct dcn 13. maj
1998.

Kommissionen vcdtog ct ændrer lorslag KOM(98) 386 enilclig utlg. (EFT C 259 al
18.8.98, s.l0) den 8. juli l')98.

På mødet den 16. juni 1998 nåede Rådet ril politisk enighed med henblik på
vedtagelse afen fælles holdning.

R.ådets fælles holdning blev vedtag et den 2l.september 1998 (EFT c 360 af 23.11.98,
s.99).

Europa-Parlamentet afgav udtalelse (ved andenbehandlingen) på mødet den 11. januar
1999.

Kommissionen har ge.ncmgåct dc æntlrings lorslag, som parlamcntct lrcmsattc ved
:rndenbehandlingcn og har mcdl.agct noglc al'tlcm i dcttc gonbchanrllc<Jc lorslag. I tlct
følgende forklares Kommissioneñs holdning til hve't afde ændringsforslag, dei blev
godkendt af Parlamentet ved andenbehandlingen.

Kommissionen kan godkende de ændringsforsrag, der gør teksten mere nøjagtig eller
klarere, som {erner tvetydigheder eller som øger gennemsigtigheden under
geruremførelsen. Kommissionen kan ikke godkende de ændrin¡isforslag, der efter dens
mening ikke ville kunne gennemføres overalt i Fællesskabet.

Kommissionen kan derfor godkende ændringsforslag 3,4, S og g uden forbehold,
eftersom disse ændringsforslag alle gør forslaþet klarere eller meré røjagtigt eller vil
øge gennemsigtigheden under gennemførelsen. Kommissionen kan ligeledes
godkende ændrìngsforslag I for størstedelens vedkommende.

.lEndrì gsfarslqg I (ørtikel 2)

Ændringslorslag I handlclom dcfìnitioncn pii 'naturbcgivcnlrctlcr', tlc¡ kan scs bort lra
når dct skal alþør'cs, onr tlòr cr ovcrc'sstcnr.rclsc r'ctl grir:.scviunliornc lòr parriklcr-
Første dcl vil erstatle 'seismiske aktivitctcr' nrcd lgeotermiske aktivitctcr'.
Kommissionen mener, at 'seismiske aktiviteter' burde forblive en del af definitionen.
Den er dog enig i, at 'geotermiske aktiviteter' kunne tilføjes, da de også kunnê medføre
ukontrollerede partikelemissioner. Anden del af ændringsforslaget vil tilføje



'ekstreme' foran sto¡mfænomener. Dette er i overensstemmelse med artikel 5, der
tydeliggør, at knn koncentrationer, dei i væsentlig grád overskridèr de normale
baggrundsniveaue¡ fr¿ natu¡lige kilder, ikke bør tages i betragtning.

Ændringsforslag 3 korrigcre en.temrinologisk uovcicnsslcmÌìtclsc i lorslaget. Det
firrklarcr også nrcrc dctaljcrct,.hvordan. o flènl ligÏcdcn bør ir,rfìlrnrorcs om lorholdct
mellem forureningskoncentrationer og grænscværdicr. Kornnlissioncn er enig i, at
oplysningerne til offentligheden g!41 være kl;are på dette punkt.

,tEnùiqgsforslps 4 (artikel 8, sllç Z)

.I hpnhold til artìkel 8, stk. 3 i direktiv 961{)2/EF skal planer og programmer med
henblik.på overholdelse af grænseværdieme stilles til rådighed for offentligheden.
Ændringsforslag 4 gør detklart, at kravene også gælder i de zoner eller byrnæssige:

. områder, hvor svovldioxidkoncentrationeme på grund afnaturlige begivenheder,
. eller partikelkoncentrationerne på grund af naturlige begivenheder eller
' sandspredning om vinteren ikke gælder.

.iEndringsforslag 5 (artìkel 10, ny)

Ærrdringsforslag 5 gør det klaf, at Kommissionen vil overveje, om der skal
fastsættes varslingstærskler. for partiklcr. når den senest den i l. dccember 2003
aflægger rapport om forslagets gennemførclsc. Selv om Kommissionen ikke mener,
det er muligt at foreslå varslingstærskler.for partikler i øjeblikket, er den enig i, at
Þpø. rgsmålet til sin tid bør t4geq op til fomyet overvejelse.

¡'erslag€Î vil sætte tqler4ncemargene¡ i,fo¡bj¡r{else med nogle grænseværdier. Disse
¡nargingr 4fgør, l¡yifkg zoner qg byornråde¡ der skal udarbejde planer og
,programmer for overholdelge. De þldp¡ til aul pådatoen forpverholdelse af
rgrænseværdien. Ænlringsfqrqlag 8 lprrigqrer.9n tgtnlsk fejl i formuleringen, der
fastlægger datoen for, hvomår tolerancemargenen først falder.



Kornmissionen beklager især svækkelscn ul'sit oprindelige forslag. Den acceptere
imidlertid, at det i en række medlemsstater ikke vil være muligt at.opfylde strengere
grænseværdieme end dem, der er anført i den fælies holdnins inden for den relativ
korte tidsplan, der er fastlagt. Kommissionen vil tage spørgsitåtet orn
grænsevæ¡dier for svovldioxid og partikler op til fomyet overvejelse, når den skal
rappo¡tere om forslagets gennemførelse i overensstemmelse med artikel 10. I
mellemtiden giver forslaget de medlemsstater, der er i stand til det, mulighed for at
d^.- Å^t l,,,ai-^-^

.tEndringsforsløg 11 (bilag III)

Den f;ælles holdning indeholder indikativc grænscværdiernc lor pafikler (pM,,,), tlcr
skal overholdes i 2010. Disse vil senest dcn 31. dccember.2003 blivc gcnovcrvcjct i
lyset at de seneste resultater, når Kommissioncn rappofterer om forslagcts
gennemførelse. Ændringsforslag I I ville gøre disse grænseværdier obligatoriske
inden gennemgangen. Kommissionen mener, at i betragtning afusikkerheden
omkring partiklemes virkninger og kilder og det forhold, at der er megen ny
forskning på vej, vil det blive nødvendigt at se på ajourført materiale om partikler
om nogle fä år, før det endeligt afgøres, om disse grænseværdier skal være
oblisatoriske.



Genbshandlet, forslag til
Råitets.dirpktiv

om luftkvalitetsgrænsevæf.diqt for. svovldioxid, nitrogendioxid og

nitrogenoxidbr,,.par,trkler og. bly

Dên fælles holdning Genbehandlet forslag

A,rtikel 2, l5)

"rialurbegi venheder" : vulkanudbrud, "naturbcgivenhcder": úulkanudbruri
seisrhiske aktiviteter, ukontrollerecle
ildêbrande på åbent land, stdrmfænotnener
eller ophvirvling eller transport i
êtrnosfærèn af naturlige partikler fra tøfie
,oqtråiler

seismiskc aktivitctcr, gcotermiskt
aktiviteter, ukontrolleretle ild;b.und" dl
åbent land, ekstreme stom lænomener ellc:
ophvirvling eller transport i ahnosfæren aj
naturlige partikler fra tøne områder

Artikel 8; stk. 1, tredje afsnit,



orìrhandlet i stk. l.

Artikel 10, afsnit 2â) (nyr)

Kommissionen lægger særlig vægt på i-or
PM ,,,, PM ,. eller særliqe fraktioner af
partikler efter omstændighedeme at

Bilag I til IV

*) Datoen er den furste eller den anden l.
januar efter direktivets ikrafttræden.

*) Datoen er den førstc
'1. Januar efter datocn
gennemførelse.

eller, den anden
lor direktivets

forurenende stoffer i nærv@rendê direktiv.
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