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L 68/27

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKEJ ÚNIE

6.3.2004

ROZHODNUTIE KOMISIE
z 20. februára 2004,
ktorým sa ustanovujú opatrenia na predkladanie informácií o plánoch a programoch, ktoré vyžaduje
smernica Rady 96/62/ES v súvislosti s limitnými hodnotami určitých znečisťujúcich látok v ovzduší
[oznámené pod číslom dokumentu C(2004) 491]
(Text s významom pre EHP)

(2004/224/ES)
harmonizovať a ich štruktúra by mala byť v súlade podrobnými opatreniami ustanovenými v tomto rozhodnutí;

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 96/62/ES z 27. septembra 1996
o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia (1), najmä
na jej článok 12 ods. 1,

(2)

(3)

opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so
stanoviskom výboru, ktorý bol zriadený podľa článku 12
smernice 96/62/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

keďže:
(1)

(4)

podľa článku 8 ods. 3 smernice 96/62/ES, sa v členských
štátoch musia pripravovať plány a programy pre dosiahnutie limitných hodnôt zavedených smernicou Rady
1999/30/ES z 22. apríla 1999 o limitných hodnotách
oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých
znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší (2) a smernicou 2000/69/ES Európskeho parlamentu a Rady
zo 16. novembra 2000 týkajúcou sa limitných hodnôt pre
benzén a oxid uhoľnatý v okolitom ovzduší (3) pre tie zóny
a aglomerácie, kde sú prekročené limitné hodnoty plus
medze tolerancie. Tieto plány a programy musia obsahovať minimálne informácie uvedené v prílohe IV smernice
96/62/ES. Komisia musí pravidelne kontrolovať implementáciu týchto plánov a programov;
článok 11 smernice 96/62/ES od členských štátov vyžaduje, aby svoje plány a programy každý rok predkladali
Komisii;
zatiaľ čo plány a programy by sa mali navrhovať podľa
osobitných administratívnych požiadaviek každého členského štátu, informácie predkladané Komisii by sa mali

(1) Ú. v. ES L 296, 21.11.1996, s. 55. Smernica naposledy zmenená
a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu
a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).
(2) Ú. v. ES L 163, 29.6.1999, s. 41. Smernica naposledy zmenená
a doplnená rozhodnutím Komisie 2001/744/ES (Ú. v. ES L 278,
23.10.2001, s. 35).
(3) Ú. v. ES L 313, 13.12.2000, s. 12

Článok 1
Pri predkladaní informácií o plánoch alebo programoch, na ktoré
odkazuje článok 8 ods. 3 smernice 96/62/ES, ako ich vyžaduje
článok 11 ods. 1 písm. a) bod iii) uvedenej smernice, a ktoré sa
týkajú limitných hodnôt zavedených smernicami 1999/30/ES
a 2000/69/ES, členské štáty predložia tieto informácie podľa
štruktúry uvedenej v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Na požiadanie poskytnú Komisii úplné znenie týchto plánov
a programov.
Článok 2
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.
V Bruseli 20. februára 2004
Za Komisiu
Margot WALLSTRÖM

členka Komisie
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PRÍLOHA
ÚVOD
Správa sa Komisii predkladá na siedmych tlačivách uvedených ďalej. Pre každý plán alebo program sa vyplní celý súbor
tlačív. Tlačivo 1 obsahuje všeobecné informácie o príslušnom pláne alebo programe. V tlačivách 2 až 6 každý stĺpec
opisuje jednu situáciu výskytu prekročenia, ktorou sa plán alebo program zaoberajú. Situácia výskytu prekročenia je
definovaná oblasťou prekročenia a limitnou hodnotou (LV) plus hranicou tolerancie (LV + MOT), ktoré boli v danej
oblasti prekročené. Oblasť prekročenia je lokalita alebo súbor lokalít, kde boli zistené úrovne, ktoré v referenčnom
roku prekročili LV + MOT. Referenčný rok je rok, v ktorom sa vyskytlo prekročenie, ktoré podľa článku 8 smernice
96/62/ES malo za následok povinnosť pripraviť alebo realizovať plán alebo program. Každý riadok v tlačivách 2 až
6 obsahuje opis situácie, kedy došlo k prekročeniu.
Oblasť prekročenia môže pozostávať z niekoľkých lokalít, kde sa v referenčnom roku zistilo prekročenie LV + MOT,
za predpokladu, že určité opisné prvky týchto lokalít sú porovnateľné alebo identické. Tieto opisné prvky sa uvádzajú
v tlačivách 2 až 6 zlučovacím kódom, ktorý je špecifikovaný v inštrukčnom bloku 1. Pre opisné prvky, ktoré sa môžu
pri lokalitách líšiť, sú v inštrukčnom bloku 1 uvedené ďalšie kódy; tieto kódy špecifikujú ako sa majú rozličné prvky
agregovať.
Súhrnný opis jednotlivých opatrení je uvedený v tlačive 7.
INŠTRUKČNÝ BLOK 1
Špecifikácia ako sa lokality, v ktorých sa zistilo prekročenie LV + MOT môžu zlúčiť do jednej situácie
výskytu prekročenia: zlučovacie kódy, ktoré sa uvádzajú pre každú položku v nižšie uvedených
tlačivách
Zlučovací kód

N.A.

Význam zlučovacieho kódu

Neuplatňuje sa.

S

Táto položka by mala byť jednoduchým opisom (nie zoznamom, rozsahom alebo súhrnom), ktorý
sa vzťahuje na všetky lokality, ktoré sú zlúčené.

L

V (1) prípade zlúčenia je táto položka zoznamom všetkých položiek daných lokalít.

LS

V (1) prípade zlúčenia je táto položka zoznamom všetkých položiek daných lokalít alebo jednoduchým opisom.

R

V prípade zlúčenia je táto položka rozpätím položiek rozličných lokalít: minimálna hodnota – maximálna hodnota

T

V prípade zlúčenia je táto položka celkovým súhrnom všetkých položiek daných lokalít.

(1) Všetky zoznamy majú rovnaké poradie lokalít. Položky za jednotlivé lokality sa oddelia dvojitou lomkou „//“.

TLAČIVO 1
Všeobecné informácie o pláne alebo programe
a. Referenčný rok

N.A.

b. Členský štát

N.A.

c. Odkaz na plán alebo program

N.A.

d. Zoznam čísel kódov situácií výskytu prekročenia opísaných v tlačivách 2 až 6

N.A.

e. Názov orgánu zodpovedného za vypracovanie návrhu plánu alebo programu zaoberajúceho sa
situáciou výskytu prekročenia

N.A.

f. Poštová adresa zodpovedného orgánu

N.A.

g. Meno kontaktnej osoby

N.A.

h. Poštová adresa kontaktnej osoby

N.A.
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i. Telefónne číslo kontaktnej osoby

N.A.

j. Faxové číslo kontaktnej osoby

N.A.

k. E-mailová adresa kontaktnej osoby

N.A.

l. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 1:
1. K bodu b: Členský štát sa uvedie použitím týchto kódov: Rakúsko: AT; Belgicko: BE; Dánsko: DK; Fínsko: FI; Francúzsko: FR;
Nemecko: DE; Grécko: EL; Írsko: IE; Taliansko: IT; Luxembursko: LU; Holandsko: NL; Portugalsko: PT; Španielsko: ES; Švédsko: SE;
Spojené kráľovstvo: UK.
2. K bodu c: Odkaz na plán alebo program je úplným a podrobným odkazom ba dokumenty), v ktorom (ktorých) je plán alebo program celý opísaný. Okrem toho sa môže uviesť aj internetová adresa.
3. K bodu g: Kontaktná osoba je osoba, na ktorú sa musí Komisia obrátiť, ak požaduje ďalšie informácie o akomkoľvek aspekte tohto
tlačiva správy.

TLAČIVO 2
Opis prekročenia limitnej hodnoty
a. Číslo kódu situácie výskytu prekročenia

N.A.

b. Znečisťujúca látka

S

c. Kód zóny

L

d. Meno mesta (miest) alebo obce (obcí)

L

e. Vypĺňa sa len ak je znečisťujúcou látkou SO2, NO2 alebo PM10: limitná hodnota, pre ktorú bol súčet
LV + MOT prekročený [h/d/a]

S

f. Úroveň koncentrácie v referenčnom roku:
— koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV + MOT, kde to prichádza do úvahy

R

g. Vypĺňa sa len vtedy, ak LV je vyjadrená ako počet prekročení numerickej koncentrácie: celkový
počet prekročení v referenčnom roku vyjadrené vo vzťahu k LV

R

h. Úroveň koncentrácie v referenčnom roku vyjadrená vo vzťahu k ostatným LV pre koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré súvisia so zdravím, ak takéto LV existujú:
— koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R

i. Koncentrácie pozorované v predchádzajúcich rokoch, ak sú k dispozícii a ešte neboli oznámené
Komisii
— rok a koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

L

— rok a maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

L

— rok a celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV + MOT, kde to prichádza do úvahy

L

j. Ak sa prekročenie zistilo meraním:
— kód stanice, na ktorej sa prekročenie pozorovalo

L

— zemepisné súradnice stanice

L

— zatriedenie stanice

S

206

Úradný vestník Európskej únie

SK

15/zv. 8

k. Ak sa prekročenie zistilo modelovým výpočtom:
— označenie umiestnenia oblasti prekročenia

LS

— zatriedenie oblasti

S

l. Odhad plochy oblasti (km2), kde bola v referenčnom roku úroveň vyššia ako LV

T

m. Odhad dĺžky cesty (km), kde bola v referenčnom roku úroveň vyššia ako LV

T

n. Odhad celkovej populácie vystavenej v referenčnom roku úrovni znečisťujúcich látok vyššej ako LV

T

o. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 2:
1. K bodu a: Pri každej situácii výskytu prekročenia sa uvedie číslo kódu, ktoré je v rámci daného členského štátu jedinečné.
2. K bodu b: Znečisťujúce látky sa uvádzajú ako „SO2“, „NO2“, „PM10“, „Pb“ pri olove, „C6H6“ pri benzéne a „CO“.
3. K bodu c: Kód zóny je identický s kódom uvedeným v ročnom dotazníku 2001/839/ES za daný referenčný rok.
4. K písmenu d: Ak oblasť prekročenia zahŕňa viac ako jedno mesto alebo obec, uvedú sa všetky mestá a obce, kde sa zistilo prekročenie, oddelené bodkočiarkou.
5. K písmenu e: Limitná hodnota pre ktorú bol súčet LV + MOT prekročený sa uvedenie ako „h“ (pri hodinových priemeroch), „d“
(pri denných priemeroch) alebo „a“ (pri ročných priemeroch).
6. K písmenám f a h: Ak sa prekročenie zistilo modelovaním, v tomto a v nasledujúcich tlačivách sa uvedie najvyššia úroveň v oblasti prekročenia.
7. K písmenu i: Informácia sa má uvádzať v podobe „rok: koncentrácia“. Údaje za niekoľko rokov by sa mali uvádzať bodkočiarkou.
Nedostupnosť údajov sa uvádza ako „n.a.“, už skôr oznámené údaje ako „com“.
8. K písmenu j: „Kód stanice, na ktorej sa prekročenie pozorovalo“ je kód, ktorý sa použil v ročnom dotazníku za daný referenčný
rok (rozhodnutie Komisie 2001/839/ES).
9. K písmenu j: Pri „zemepisných súradniciach“ a „zatriedení stanice“ sa použijú špecifikácie, ktoré sa už používajú na výmenu údajov v rámci výmeny informácii podľa rozhodnutia 97/101/ES.
10. K písmenu k: Kódy pre „zatriedenie stanice“ sa použijú aj pre „zatriedenie oblasti“. Ak oblasť prekročenia zistená modelovaním
zahŕňa viac ako jednu triedu, uvedú sa kódy tried oddelené bodkočiarkou.
11. K písmenám l a m „Plocha oblasti (km2) so znečistením nad LV“ znamená veľkosť príslušnej oblasti prekročenia. Nevypĺňa sa pri dopravných
staniciach alebo dopravných oblastiach. „Dĺžka cesty (km), kde bola úroveň znečistenia nad LV“ sa uvádza len pri prekročeniach hodnôt
na dopravných staniciach alebo v prípade modelovania v dopravných oblastiach. Označuje celkovú dĺžku častí cesty, kde sa vyskytlo prekročenie
hodnôt na jednej alebo obidvoch stranách.
12. K písmenu n: „Vystavenie populácie znečisteniu nad LV“ znamená odhad priemerného počtu osôb prítomných v oblasti v čase
prekročenia limitnej hodnoty.

TLAČIVO 3
Analýza príčin prekročenia limitnej hodnoty v referenčnom roku
a. Číslo kódu situácie výskytu prekročenia

N.A.

b. Odhad regionálnej pozaďovej úrovne
— ročná priemerná koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R

c. Odhad celkovej pozaďovej úrovne
— ročná priemerná koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

— celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R

d. Označenie príspevku miestnych zdrojov k prekročeniam limitnej hodnoty:
— doprava

S

— priemysel, vrátane výroby tepla a elektrickej energie

S
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— poľnohospodárstvo

S

— obchodné a obytné zdroje

S

— prírodné zdroje

S

— iné

S

e. Odkaz na inventár emisií použitý počas analýzy

N.A.

f. Uveďte miestne klimatické podmienky, ak sú výnimočné

S

g. Uveďte miestne topografické podmienky, ak sú výnimočné

S

h. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 3:
1. K písmenám b a c: Pozaďová úroveň je koncentrácia znečisťujúcich látok na väčšom území ako je oblasť prekročenia. Regionálna
pozaďová úroveň je úroveň, o ktorej sa predpokladá, že by sa vyskytovala pri absencii zdrojov rádovo do vzdialenosti 30 km. Pre
lokality v meste by to bola pozaďová úroveň, ak by nešlo o mesto. Pri prekročení spôsobenom diaľkovým prenosom látok znečisťujúcich ovzdušie sa regionálna pozaďová úroveň môže rovnať prekročeniu uvedenému vo tlačive 2. Celková pozaďová úroveň
je úroveň, o ktorej sa predpokladá, že by sa vyskytovala pri neprítomnosti miestnych zdrojov (s vysokými komínmi do vzdialenosti asi 5 km a nízkych zdrojov do vzdialenosti približne 0,3 km – táto vzdialenosť môže byť aj kratšia, napr. vykurovanie obytných domov alebo väčšia, napríklad oceliarne). Celková pozaďová úroveň zahŕňa regionálnu pozaďovú úroveň. Celková pozaďová
úroveň v meste je mestské pozadie, t. j. úroveň, ktorá by sa vyskytovala pri neprítomnosti významných zdrojov v bezprostrednej
blízkosti. Celková pozaďová úroveň vo vidieckej oblasti sa približne rovná regionálnej pozaďovej oblasti.
2. K písmenu d: Príspevky z miestnych zdrojov sa vyjadria ako poradové číslo, použijúc „1“ pre najväčšieho prispievateľa, „2“ pre druhého najväčšieho prispievateľa atď. Zdroje, ktoré neprispievajú významne sa označia pomlčkou „-“.
3. K písmenu d: Ak príspevok z „iných“ zdrojov bol označený ako významný, v položke „Vysvetľujúce poznámky“ sa vysvetlí typ zdroja.
4. K písmenu f: Výnimočné miestne klimatologické podmienky sa označia ako „+“.
5. K bodu g: Výnimočné miestne topografické podmienky sa označia ako „+“.

TLAČIVO 4
Základná úroveň
a. Číslo kódu situácie výskytu prekročenia

N.A.

b. Stručný opis scenára emisií použitého pre základnú analýzu:
— zdroje prispievajúce k regionálnej pozaďovej úrovni

S

— regionálne zdroje prispievajúce k celkovej pozaďovej úrovni, ale nie k regionálnej pozaďovej
úrovni

S

— miestne zdroje, ak sú relevantné

S

c. Predpokladané úrovne v prvom roku, kedy sa má limitná hodnota dosiahnuť:
— základná regionálna pozaďová úroveň:
ročná priemerná koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R

— celková základná pozaďová úroveň:
ročná priemerná koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R
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— Základná úroveň v lokalite prekročenia:
ročná priemerná koncentrácia v μg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

maximálny 8-hodinový priemer koncentrácie CO v mg/m3, kde to prichádza do úvahy,
alebo

R

celkový počet prekročení vyjadrený vo vzťahu k LV, kde to prichádza do úvahy

R

d. Sú potrebné nejaké opatrenia presahujúce rámec opatrení vyplývajúcich z existujúcich právnych
predpisov na zabezpečenie, aby bola limitná hodnota splnená do dátumu stanoveného na dosiahnutie súladu? [áno/nie]
e. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

S

N.A.

Poznámky k tlačivu 4:
1. TLAČIVO 4 sa vypĺňa za limitnú hodnotu (hodnoty), ktorej súčet LV + MOT bol prekročený.
2. Základná úroveň je koncentrácia, ktorá sa očakáva v roku, kedy limitná hodnota nadobudne platnosť bez akýchkoľvek ďalších opatrení presahujúcich rámec opatrení, ktoré už boli dohodnuté alebo uložené existujúcimi právnymi predpismi.

TLAČIVO 5
Podrobné informácie o opatrenia presahujúcich rámec opatrení vyžadovaných existujúcimi právnymi
predpismi
a. Číslo kódu situácie výskytu prekročenia

N.A.

b. Kódy) opatrenia (opatrení)

S

c. Plánovaný časový harmonogram implementácie

L

d. Ukazovateľ (ukazovatele) pre monitorovanie dosiahnutého pokroku

S

e. Pridelené finančné prostriedky (roky; suma v EUR)

T

f. Predpokladané celkové náklady (suma v EUR)

T

g. Predpokladaná úroveň v rokoch, kedy sa má limitná hodnota dosiahnuť, berúc do úvahy dodatočné
opatrenia

R

h. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 5:
1. Tlačivo 5 sa vypĺňa len vtedy, ak analýza požadovaná v tlačive 4 ukáže, že sa neočakáva dosiahnutie limitných hodnôt pomocou
opatrení požadovaných existujúcimi právnymi predpismi.
2. K bodu b: Každé opatrenie sa musí uviesť pomocou kódu, ktorý sa týka opatrenia opísaného v tlačive 7.
3. K bodu c: Musia sa uviesť kľúčové slová k rozličným realizačným krokom, za ktorými nasleduje dátum alebo obdobie v podobe
„mm/yy“. Jednotlivé údaje sa oddelia bodkočiarkou.
4. K písmenám e a f: Pridelené finančné prostriedky sa týkajú len finančných prostriedkov z verejných zdrojov; predpokladané celkové
náklady zahŕňajú aj náklady, ktoré znáša postihnuté odvetvie (odvetvia).

TLAČIVO 6
Možné opatrenia, ktoré zatiaľ neboli prijaté a dlhodobé opatrenia (dobrovoľné)
a. Číslo kódu situácie výskytu prekročenia
b. Kódy) možného opatrenia (opatrení), ktoré zatiaľ neboli prijaté

N.A.
LS

c. Pri opatreniach, ktoré zatiaľ neboli prijaté:
správna úroveň, na ktorej by mohlo byť toto opatrenia prijaté

LS

dôvod neprijatia opatrenia

LS

15/zv. 8

SK

Úradný vestník Európskej únie

209

d. Kódy) dlhodobého opatrenia (opatrení)

LS

e. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 6:
1. K písmenám b a d: Každé opatrenie sa musí uviesť pomocou kódu, ktorý sa týka opatrenia opísaného v tlačive 7. Ak sa uvedie viac
ako jedno opatrenie, kódy sa musia oddeliť bodkočiarkou.
2. K bodu c: Na charakteristiku správnej úrovne, na ktorej by sa opatrenie mohlo prijať, sa použijú tieto kódy: A: miestna; B: regionálna; C: národná; D: Európska únia; E: medzinárodná presahujúca rámec Európskej únie. Ak prichádza do úvahy viac ako jedna
úroveň, kódy sa musia oddeliť bodkočiarkou.

TLAČIVO 7
Súhrn opatrení
a. Kód opatrenia

N.A.

b. Názov

N.A.

c. Opis

N.A.

d. Správna úroveň, na ktorej by mohlo byť toto opatrenie prijaté

LS

e. Typ opatrenia

N.A.

f. Je opatrenie regulačné? [áno/nie]

N.A.

g. Časový harmonogram zníženia koncentrácie

N.A.

h. Postihnuté zdrojové odvetvie (odvetvia)

N.A.

i. Priestorový rozsah postihnutých zdrojov

N.A.

j. Vysvetľujúce poznámky, ak sú potrebné

N.A.

Poznámky k tlačivu 7:
1. Tlačivo 7 sa použije na opis opatrení uvedených v tlačivách 5 alebo 6. Pre každé opatrenie sa musí vyplniť jeden stĺpec tlačiva 7.
2. K bodu a: Každému opatreniu sa priradí jedinečný kód.
3. K bodu c: Opis opatrenia je obyčajný text zvyčajne 100 až 200 slov.
4. K písmenu d: Na charakteristiku správnej úrovni, na ktorej by sa opatrenie mohlo prijať, sa musia použiť tieto kódy: A: miestna;
B: regionálna; C: národná;
5. K písmenu e: Na charakteristiku typu opatrenia sa použijú tieto kódy: A: ekonomické/finančné; B: technické C:
vzdelávacie/informačné; D: iné.
6. K bodu g: Na charakteristiku časového harmonogramu znižovania koncentrácií dosiahnutého opatrením sa musia použiť tieto
kódy: A: krátkodobé; B: strednodobé (približne rok); C: dlhodobé.
7. K písmenu h: Na charakteristiku zdrojového odvetvia postihnutého opatrením sa musia použiť tieto kódy: A: doprava; B: priemysel, vrátane výroby tepla a elektrickej energie; C: poľnohospodárstvo; D: obchodné a obytné zdroje; E: iné.
8. K písmenám e a h: Ak sa použije kód „iné“, musí sa vysvetliť v položke „Vysvetľujúce poznámky“.
9. K písmenu i: Na charakteristiku priestorového rozsahu zdrojov postihnutých opatrením sa musia použiť tieto kódy: A: len miestne
zdroje; B: zdroje v dotknutej mestskej oblasti, C: zdroje v dotknutom regióne; D: zdroje v krajine; E: zdroje vo viacerých krajinách
10. K písmenu d-i: Ak sa použije viac ako jeden kód, musia sa oddeliť bodkočiarkou.

