ΗΜΔΡΙΓΑ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΛΛΗΝΧΝ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΧΝ
ΑΘΗΝΑ, ΠΔΜΠΣΗ 23 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΟΝ
ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ &
Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
- Πξννπηηθέο θαη ζρέδηα δξάζεο
ΚΤΡΙΑΚΟ ΦΤΥΑ
πγθνηλσληνιόγνο, ΤΠΔΚΑ

“ o πεξηβαιινληηθόο ζόξπβνο απνηειεί έλα από ηα
ζνβαξόηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ηόζν
ζηελ Διιάδα όζν θαη ζηελ Δπξώπε, θαη ε
απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ δελ κπνξεί
παξά λα απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ην ΤΠΔΚΑ”
Γ. Παπαθσλζηαληίλνπ,
Τπνπξγόο ΠΔΚΑ, 17-2-2012

“ ν θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο βιάπηεη ηελ πγεία
ζρεδόλ ηνπ 1/3 ηνπ επξσπατθνύ πιεζπζκνύ, ελώ
ην 1/5 ησλ επξσπαίσλ δηαβηεί ζε ζηάζκεο
λπθηεξηλνύ ζνξύβνπ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα
βιάςνπλ ζεκαληηθά ηελ πγεία ηνπ ”

WHO Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο, 30-3-2011

Σν πόξηζκα έθζεζεο WHO «Burden of disease from
environmental noise», 30-3-2011 :
αλαθέξεη όηη ν ζόξπβνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θπθινθνξία
ελδέρεηαη λα αληηζηνηρεί κε πεξηζζόηεξα από 1
εθαηνκκύξην πγηή έηε δσήο πνπ ράλνληαη εηεζίσο ζηελ
Δπξώπε
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environmentalhealth/noise

• ε θπξηόηεξε πεγή πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο είλαη ηα ζπγθνηλσληαθά κέζα. O ζόξπβνο
πξνέξρεηαη θπξίσο από ηελ νδηθή, αιιά αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο θαη
από ηελ ζηδεξνδξνκηθή ή αεξνπνξηθή θπθινθνξία
• θύξηεο αηηίεο κεγέζπλζεο πξνβιήκαηνο, είλαη ε αύμεζε ηεο
θπθινθνξίαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ εμάπισζε ησλ αζηηθώλ
πεξηνρώλ, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη κεηαθίλεζεο αιιά θαη ηελ
πνηόηεηα θηηξηαθήο ερνπξνζηαζίαο

• νη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζεκεξηλνύ πξνβιήκαηνο ζηελ
ρώξα δελ είλαη γλσζηέο - από ην 2007 ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ
(ιόγσ θνηλνηηθώλ ππνρξεώζεωλ) ραξηνγξαθηθέο απνηππώζεηο
ζνξύβνπ ζε όια ηα κεγάια αζηηθά θέληξα

Σν θνηλνηηθό ζεζκηθό πιαίζην :

Οδεγία 2002/49/ΔΚ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ

Η Οδεγία απνβιέπεη ζηνλ «θαζνξηζκό κηαο θνηλήο
πξνζέγγηζεο γηα ηελ απνθπγή, πξόιεςε ή πεξηνξηζκό,
βάζεη ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ, ησλ δπζκελώλ
επηπηώζεσλ», κέζσ :
1. πξνζδηνξηζκνύ ηεο έθζεζεο ζηνλ πεξηβάιινληα
ζόξπβν κε ζηξαηεγηθή ραξηνγξάθεζε ζνξύβνπ,
2. ζέζπηζεο ζρεδίωλ δξάζεο βαζηζκέλσλ ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ραξηνγξάθεζεο, θαη
3. κέξηκλαο ώζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ πεξηβαιινληηθό ζόξπβν

ΝΔΟΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΑ ΔΝΑΡΜΟΝΙΜΔΝΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΟΡΤΒΟΤ
ΟΓΗΓΙΑ 2002/49/ΔΚ

Lden (L day-evening-night)

L den

= ηαζκηζκέλνο δείθηεο αμηνιόγεζεο ζνξύβνπ 24σξνπ
δειαδή (L εκέξαο-απνγεύκαηνο-λύθηαο) :
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όπνπ :

Lday

: (12-σξνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο αμηνιόγεζεο ζνξύβνπ εκέξαο, από 07:00 έσο 19:00),

Levening

: (4-σξνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο αμηνιόγεζεο απνγεπκαηηλνύ ζνξύβνπ, από 19:00 έσο 23:00 )
θαη
Lnight : (8-σξνο ζηαζκηζκέλνο δείθηεο αμηνιόγεζεο λπθηεξηλνύ ζνξύβνπ, από 23:00 έσο 07:00)
εκείσζε : Οη δείθηεο αθνξνύλ ζηαζκηζκέλεο θαηά Α-θιίκαθα καθξνπξόζεζκεο κέζεο ερνζηάζκεο,
όπσο απηέο νξίδνληαη ζην πξόηππν ISO 1996-2: 1987

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΝΔΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΝΔΧΝ ΟΡΙΧΝ
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΘΟΡΤΒΟ
(ΦΔΚ 384/Β/28-3-2006 θαη ΦΔΚ 204-Β-9.2.2012)
Ση αθνξά :
Τηνζέηεζε λέσλ δεηθηώλ θαη δηαδηθαζηώλ αμηνιόγεζεο, θαη λέσλ επηηξεπνκέλσλ νξίσλ
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ πνπ πξνέξρεηαη από ζπγθνηλσληαθά έξγα θαη πεξηιακβάλεη
νδηθό, ζηδεξνδξνκηθό θαη αεξνπνξηθό ζόξπβν

Ση επηηπγράλεηαη :
- Δθζπγρξνληζκόο θαη αλαβάζκηζε θξηηεξίσλ (δεηθηώλ αμηνιόγεζεο)

πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ -πνπ ηζρύνπλ ζρεδόλ εδώ θαη 20 ρξόληα- γηα ηνλ νδηθό ζόξπβν,
Καζηέξσζε λέσλ νξίσλ γηα νδηθό, ζηδεξνδξνκηθό θαη αεξνπνξηθό ζόξπβν
(πηνζέηεζε γηα πξώηε θνξά απζηεξόηεξσλ νξίσλ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ
γηα ηελ λπθηεξηλή πεξίνδν), θαη
- Δμαζθάιηζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηήξεζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο

ΝΔΑ ΟΡΙΑ ΓΔΙΚΣΧΝ ΘΟΡΤΒΟΤ

Ωο αλώηαηα επηηξεπόκελα όξηα ησλ δεηθηώλ
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ
γηα ην ζύλνιν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληαθώλ ππνδνκώλ
(νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ θαη αεξνπνξηθώλ)
ηίζεληαη :

γηα ηνλ δείθηε Lden ηα 70 dB(A)
θαη
γηα ηνλ δείθηε Lnight ηα 60 dB(A)
Σημ.: και για ηις δύο ανωηέρω περιπηώζεις ηο μεηρούμενο μέγεθος είναι η Α-ζηαθμιζμένη ζηάθμη ητηηικής
πίεζης η οποία εκθράζεηαι ζε decibel A ή εν ζσνηομία ζε dB(A)

όπνπ απαηηείηαη εηδηθή αθνπζηηθή πξνζηαζία

παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα πεξαηηέξσ κεηώζεηο
ησλ δεηθηώλ έσο θαη 5 dB(A)
δειαδή κε όξηα
65 θαη 55 dB(A) ηνπ Lden & Lnight αληίζηνηρα
κέζσ ΚΤΑ πνπ ζα εθδίδεηαη θαηά πεξίπησζε γηα ην
ζπγθεθξηκέλν λέν ζπγθνηλσληαθό έξγν θαη επαίζζεην(νπο)
δέθηε(εο) κε βάζε ηεθκεξησκέλε κειέηε αλαγθαηόηεηαο θαη
θόζηνπο-νθέινπο

WHO Night Noise Guidelines for Europe

1. Γελ αλακέλνληαη επηπηώζεηο
έσο θαη 30 dB(A) - Lnight
2. Καηεπζπληήξηα ηηκή ζνξύβνπ λύθηαο
(Night Noise Guideline- NNGL) :
40 dB dB(A) - Lnight

3. Δλδηάκεζνο ζηόρνο
(Interim Target): 55 dB (A) - Lnight

ΥΔΗ ΓΔΙΚΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Lden & Lnight dB(A)

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ
ΘΟΡΤΒΟΤ Δ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑΚΑ ΓΙΚΣΤΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΑ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΥΧΡΑ
Ση αθνξά :
Δθπόλεζε εηδηθώλ ηξαηεγηθώλ Υαξηώλ Πεξηβαιινληηθνύ Θνξύβνπ
βάζεη ππνρξεώζεσλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΔΚ πεξί
αμηνιόγεζεο θαη δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ

Ση επηηπγράλεηαη :
- Γεκηνπξγία ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ζπγθξηηηθή θνηλνηηθή αμηνιόγεζε
θαη ελαξκνληζκέλε παξαθνινύζεζε ησλ επηπηώζεσλ
ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό

- Γηαζθάιηζε παξνρήο αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ πνηόηεηαο ηνπ αθνπζηηθνύ πεξηβάιινληνο
ησλ αζηηθώλ πεξηνρώλ πνπ απνηειεί βάζε ζρεδηαζκνύ εηδηθώλ δξάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ
- Δμαζθάιηζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηήξεζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο

ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΥΑΡΣΧΝ ΘΟΡΤΒΟΤ (1/2)

Η 1ε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
εθπόλεζεο ηξαηεγηθώλ Υαξηώλ έρεη
μεθηλήζεη ήδε

Μέρξη ζήκεξα εθπνλήζεθαλ ηξαηεγηθνί
Υάξηεο Θνξύβνπ γηα :
ηελ ΑΣΣΙΚΗ ΟΓΟ, ηελ ΔΓΝΑΣΙΑ ΟΓΟ
θαη ηνλ ΓΑΑ «Δι. Βεληδέιν»
ελώ δξνκνινγνύληαη θαη νδηθά ηκήκαηα
ηεο ΠΑΘΔ

ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΣΡΑΣΗΓΙΚΧΝ ΥΑΡΣΧΝ ΘΟΡΤΒΟΤ (2/2)

Η 2ε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπόλεζεο ηξαηεγηθώλ Υαξηώλ
έρεη μεθηλήζεη γηα ηα πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα:
Πάηξα, Ηξάθιεην, Υαληά, Λάξηζα,
Βόιν, Ιωάλληλα, Καβάια, Κέξθπξα θαη Αγξίλην
ε ιίγεο εκέξεο ζα επαθνινπζήζεη θαη ε 3ε θάζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπόλεζεο ηξαηεγηθώλ Υαξηώλ Θνξύβνπ
γηα Αζήλα, Πεηξαηά θαη Θεζζαινλίθε
Η ρξεκαηνδόηεζε ησλ αλσηέξσ θάζεσλ
έρεη πξνβιεθζεί θαη εμαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ θνλδπιίσλ
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ (ΤΠΔΚΑ)

ΚΑΘΙΔΡΧΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΡΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ &
ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ, ΚΑΙ
ΘΔΠΙΗ «ΗΤΥΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» ΣΙ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ ΥΧΡΑ (1/3)

Ση αθνξνύλ :
Πξόθεηηαη γηα ηνπηθέο δξάζεηο θαη ξπζκίζεηο (local action plans) πνπ ζα
πξνθύςνπλ από ηελ εθπόλεζε ηξαηεγηθώλ Υαξηώλ Πεξηβαιινληηθνύ Θνξύβνπ

Ση επηηπγράλεηαη :
- Δθαξκνγή γηα πξώηε θνξά ζηελ ρώξα ζπγθεθξηκέλσλ
ρεδίσλ Γξάζεσλ (Action Plans) πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ λέα δεδνκέλα
ζηελ πνιηηηθή ειέγρνπ θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ ζνξύβνπ ζε ηνπηθό επίπεδν
- ην πιαίζην απηό, ζα ζρεδηαζζνύλ θαη πξνηαζνύλ δξάζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ ζα
νδεγήζνπλ ζε εζηηαζκέλε εθαξκνγή πνιηηηθήο ειέγρνπ θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ
πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ ζε ηνπηθή θιίκαθα

ΚΑΘΙΔΡΧΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΠΙΚΧΝ ΥΔΓΙΧΝ ΓΡΑΗ
ΔΛΔΓΥΟΤ & ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ, ΚΑΙ
ΘΔΠΙΗ «ΗΤΥΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» ΣΙ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ ΥΧΡΑ (2/3)

Σα κέηξα θαη νη δξάζεηο ζα απνθαζηζζνύλ θαη πινπνηεζνύλ κεηά από
δηαβνύιεπζε θαη απνδνρή ησλ θαηνίθσλ κε κέξηκλα ησλ δεκνηηθώλ
θαη/ή πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ

Η ζεζκνζέηεζε «Ήζπρωλ Πεξηνρώλ» ζε πόιεηο (Quiet areas) δειαδή
εηδηθώλ πεξηνρώλ αθνπζηηθήο πξνζηαζίαο ζα γίλεηαη κε έληαμε ζηα
Ρπζκηζηηθά ρέδηα
Η ρξεκαηνδόηεζε εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο θαη ησλ «Ήζπρσλ
πεξηνρώλ» ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ησλ θνλδπιίσλ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ,
ηνπ Σακείνπ πλνρήο θαη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ

Δ ΣΙ ΑΦΟΡΑ Η ΘΔΠΙΗ «ΗΤΥΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ»
ΣΙ ΜΔΓΑΛΔ ΠΟΛΔΙ ΣΗ ΥΧΡΑ (3/3)

Άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο ξπζκίζεηο θαη κέηξα
πνπ ζρεδηάδνληαη από ην ΤΠΔΚΑ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ TA ΑΝΣΙΘΟΡΤΒΙΚΑ ΠΔΣΑΜΑΣΑ
Ση ζα αθνξά :
Απόθαζε κε ηελ νπνία ζα πηνζεηεζνύλ γηα πξώηε θνξά ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ππνρξεώζεηο
ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθό πεξηερόκελν ησλ κειεηώλ εθαξκνγήο ερνπεηαζκάησλ

Ση κπνξεί λα επηηεπρζεί :
- Γηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κειεηώλ εηδηθώλ έξγσλ
- Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ερνπεηαζκάησλ

- Απνθπγή ηπρόλ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ θαηαζθεπήο

ΤΙΟΘΔΣΗΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΓΙΑ TA ΤΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΘΟΡΤΒΟΤ

Ση ζα αθνξά :
Απόθαζε κε ηελ νπνία ζα πηνζεηνύληαη γηα πξώηε θνξά
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζηεκάησλ παξαθνινύζεζεο πεξηβαιινληηθνύ ζνξύβνπ
από λέα ζπγθνηλσληαθά έξγα ζην πιαίζην ησλ εθάζηνηε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ

Ση κπνξεί λα επηηεπρζεί :
- Η θαζηέξσζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ζα επηθέξεη ζπλνιηθή θαη αμηόπηζηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε
ησλ απνηειεζκάησλ ζε εζληθό επίπεδν, ελώ ζα απνηειέζεη θαη ξπζκηζηηθό παξάγνληα αμηνιόγεζεο
ηεο αλαγθαηόηεηαο λέσλ κέηξσλ ερνπξνζηαζίαο γεγνλόο πνπ ζα εμνξζνινγήζεη
ηηο αλάγθεο ησλ ζρεδηαδόκελσλ πξνγξακκάησλ αληηκεηώπηζεο

ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΑΚΗ ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ
Ση ζα αθνξά :
Αλαζεώξεζε ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πθηζηάκελνπ Κηηξηνδνκηθνύ Καλνληζκνύ
πνπ αθνξά ηελ θηηξηαθή ερνπξνζηαζία (ΦΔΚ 59/Γ/3-2-1989)
Τπνρξέσζε θαηάηαμεο θάζε λένπ πξνζθεξόκελνπ θηηξίνπ
ζε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνπζηηθήο άλεζεο βάζεη αθνπζηηθήο κειέηεο αιιά κε
ειεύζεξε επηινγή ηεο θαηεγνξίαο αθνπζηηθήο άλεζεο

Ση κπνξεί λα επηηεπρζεί :
- Δθζπγρξνληζκόο θαη βειηίσζε δηαδηθαζηώλ (πνπ επξίζθνληαη ζε ηζρύ πάλσ από 20 ρξόληα)

όζνλ αθνξά κειέηεο θηηξηαθήο ερνπξνζηαζίαο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί εγγπεκέλα
ε πνηόηεηα ηεο ερνκόλσζεο θαη ηεο παξερόκελεο αθνπζηηθήο πξνζηαζίαο
- Καιύηεξεο θαηαζθεπέο, πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη
αληηκεηώπηζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνύ ζηελ αγνξά κεηαμύ ησλ θαηαζθεπαζηώλ,
- ύγθιηζε κε επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαη κεζνδνινγίεο

Σα (κερξη ηώξα) απνηειέζκαηα από ηηο
αμηνινγήζεηο ησλ Κ-Μ πνπ νινθιήξσζαλ
ηελ εθπόλεζε ησλ ραξηώλ ζνξύβνπ

Η αμηνιόγεζε ηεο Δ.Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ
πξώην θύθιν ραξηνγξάθεζεο ηνπ ζνξύβνπ
(αλαθέξεη όηη :
πεξίπνπ 40 εθαηνκκύξηα άηνκα ζηελ ΔΔ
εθηίζεληαη ζε λπθηεξηλό ζόξπβν
άλω ηωλ 50 dB(Α) - Lnight
ιόγω ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο
κόλν ζηα κεγάια πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα

Η Δ.Δπηηξνπή εζηηάδεη ζηελ βειηίσζε ησλ
ζπλεξγεηώλ κεηαμύ ηεο πνηόηεηαο ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ηεο δηαρείξηζεο
ηνπ ζνξύβνπ
Μεηαμύ πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ
αέξα θαη ζνξύβνπ ππάξρεη ζηελή ζρέζε
άξα θαη δπλαηόηεηεο ζπληνληζκνύ

ΣΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΣΑ
ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Εληόο ηνπ 2012 αλακέλεηαη λα πξνηαζεί από ηελ
Ε.Επηηξνπή θαη λα ζπδεηεζεί από ηα Κ-Μ ε βειηίωζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηεο Οδεγίαο 2002/49/ΕΚ
ελώ
πεξαηηέξω εμέιημε θαη βειηίωζε ηεο θνηλήο κεζνδνινγίαο
αμηνιόγεζεο ζα επηηεπρζεί κεηά ην 2015 κέζω ηωλ
δηεξγαζηώλ ηνπ επξωπ. πξνγξάκκαηνο CNOSSOS-EU
(phase II) ηεο JRC

http://www.ypeka.gr/
http://ec.europa.eu/environment/noise
NoiseWatch
ηνπ Δπξσπ. Οξγαληζκνύ Πεξηβάιινληνο
http://watch.eyeonearth.org/

ΔΤΥΑΡΙΣΧ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α

