
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουνίου 2002
σχετικά µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

TΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (4), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 8 Απριλίου 2002,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Εµπίπτει στην πολιτική της Κοινότητας να επιτευχθεί υψηλό
επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, ένας
δε από τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν είναι η προ-
στασία κατά του θορύβου. Στην Πράσινη Βίβλο για τη µελ-
λοντική πολιτική θορύβων, η Επιτροπή αντιµετωπίζει το
θόρυβο του περιβάλλοντος ως ένα από τα κύρια περιβαλ-
λοντικά προβλήµατα στην Ευρώπη.

(2) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 10ης Ιου-
νίου 1997 (5), αναφορικά µε την Πράσινη Βίβλο της Επι-
τροπής, εξέφρασε την υποστήριξή του στην εν λόγω Πράσινη
Βίβλο, επέµεινε ότι θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριµένα
µέτρα και πρωτοβουλίες σε µια οδηγία για τη µείωση του
περιβαλλοντικού θορύβου και σηµείωσε την έλλειψη αξιόπι-
στων και συγκρίσιµων δεδοµένων για την κατάσταση των
διαφόρων ηχητικών πηγών.

(3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης ∆εκεµβρίου 1999
για τις αεροπορικές µεταφορές και το περιβάλλον, προ-
σδιορίσθηκε ένας κοινός δείκτης θορύβου και µια κοινή
µεθοδολογία για τον υπολογισµό και τη µέτρηση του θορύ-
βου γύρω από τα αεροδρόµια. Η εν λόγω ανακοίνωση έχει
ληφθεί υπόψη στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

(4) Ορισµένες κατηγορίες εκποµπών θορύβου από τα διάφορα
προϊόντα καλύπτονται ήδη από την κοινοτική νοµοθεσία,
όπως η οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Φε-
βρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των
κρατών µελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό

επίπεδο και στη διάταξη εξατµίσεως των οχηµάτων µε
κινητήρα (6), η οδηγία 77/311/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
29ης Μαρτίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών
των κρατών µελών των αναφεροµένων στο ηχητικό επίπεδο
που αντιλαµβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων µε τροχούς (7), η οδηγία 80/51/ΕΟΚ του Συµ-
βουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1979, περί περιορισµού του
θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεροσκάφη (8)
και οι οδηγίες που τη συµπληρώνουν, η οδηγία 92/61/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως
τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα (9)
και η οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την προσέγ-
γιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
εκποµπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς
χρήση σε εξωτερικούς χώρους (10).

(5) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, µεταξύ άλλων, να παρέχει µια
βάση για την ανάπτυξη και τη συµπλήρωση του υφισταµένου
συνόλου των κοινοτικών µέτρων που αφορούν το θόρυβο
που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα
οχήµατα, ο σιδηρόδροµος και η σχετική υποδοµή, τα
αεροσκάφη, ο υπαίθριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και
τα κινητά µηχανήµατα, και για την ανάπτυξη συµπληρωµα-
τικών µέτρων, βραχυπρόθεσµα, µεσοπρόθεσµα και µακρο-
πρόθεσµα.

(6) Ορισµένες κατηγορίες θορύβου, όπως ο θόρυβος εντός των
µέσων µεταφοράς και ο θόρυβος από οικιακές δραστηριότη-
τες, δεν θα πρέπει να εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία.

(7) Σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως διατυπώνε-
ται στο άρθρο 5 της συνθήκης, οι στόχοι της συνθήκης για
την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της υγείας µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα
µέσω της συµπλήρωσης της δράσης των κρατών µελών από
µια κοινοτική δράση που θα επιτύχει κοινή κατανόηση του
προβλήµατος του θορύβου. Κατά συνέπεια, τα δεδοµένα
σχετικά µε το επίπεδο του θορύβου θα πρέπει να συλλέγο-
νται, να αντιπαραβάλλονται ή να εκτίθενται σύµφωνα µε
συγκρίσιµα κριτήρια. Τούτο συνεπάγεται τη χρήση εναρµο-
νισµένων δεικτών και µεθόδων αξιολόγησης, καθώς και
κριτηρίων για την ευθυγράµµιση της χαρτογράφησης θορύ-
βου. Αυτά τα κριτήρια και αυτές οι µέθοδοι µπορούν να
καθοριστούν καλύτερα από την Κοινότητα.
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(8) Είναι επίσης ανάγκη να καθορισθούν κοινές µέθοδοι αξιο-
λόγησης του «περιβαλλοντικού θορύβου» και να δοθεί ορι-
σµός των «οριακών τιµών» ως εναρµονισµένων δεικτών για
τον καθορισµό των επιπέδων θορύβου. Το συγκεκριµένο
ύψος των οριακών τιµών πρέπει να καθορίζεται από τα
κράτη µέλη, λαµβάνοντας, µεταξύ άλλων, υπόψη την ανάγκη
της εφαρµογής της αρχής της πρόληψης προκειµένου να
διαφυλάσσονται οι ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών
συγκροτηµάτων.

(9) Οι επιλεγέντες κοινοί δείκτες θορύβου είναι Lden, για την
εκτίµηση της όχλησης, και Lnight, για την εκτίµηση της διατα-
ραχής του ύπνου. Επίσης είναι χρήσιµο να επιτραπεί στα
κράτη µέλη να χρησιµοποιούν συµπληρωµατικούς δείκτες
για την παρακολούθηση ή τον έλεγχο ειδικών καταστάσεων
σχετικών µε το θόρυβο.

(10) Η στρατηγική χαρτογράφηση του θορύβου θα πρέπει να
επιβληθεί σε ορισµένες περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέ-
ρον, δεδοµένου ότι, µέσω αυτής, συγκεντρώνονται τα ανα-
γκαία στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την απεικόνιση των
επιπέδων θορύβου που είναι αντιληπτοί στην εξεταζόµενη
περιοχή.

(11) Τα σχέδια δράσης θα πρέπει να αποσκοπούν στην αντιµετώ-
πιση των προτεραιοτήτων στις εν λόγω περιοχές που παρου-
σιάζουν ενδιαφέρον και θα πρέπει να καταστρώνονται από
τις αρµόδιες αρχές σε συνεννόηση µε το κοινό.

(12) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ευρεία διάδοση των πληρο-
φοριών στο κοινό, θα πρέπει να επιλέγονται οι πλέον
κατάλληλοι δίαυλοι πληροφόρησης.

(13) Η συλλογή δεδοµένων και η εδραίωση κατάλληλων εκθέσεων
σε κοινοτική κλίµακα επιβάλλονται ως βάση για τη χάραξη
µελλοντικής κοινοτικής πολιτικής και για περαιτέρω ενηµέ-
ρωση του κοινού.

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει τακτικά σε αξιολόγηση
της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(15) Οι διατάξεις τεχνικού περιεχοµένου που αφορούν τις µεθό-
δους αξιολόγησης θα πρέπει να συµπληρώνονται και να προ-
σαρµόζονται, εν ανάγκη, προς την τεχνική και επιστηµονική
πρόοδο και την πρόοδο της ευρωπαϊκής τυποποίησης.

(16) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας
θα πρέπει να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/
468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον
καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτή-
των που ανατίθενται στην Επιτροπή (1),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι

1. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει στον καθορισµό µιας κοινής
προσέγγισης για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισµό, βάσει
ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσµενών επιπτώσεων, συµπερι-
λαµβανοµένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα

θόρυβο. Για το σκοπό αυτό, εφαρµόζονται προοδευτικά οι ακόλου-
θες δράσεις:

α) προσδιορισµός της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο µε χαρ-
τογράφηση θορύβου, σύµφωνα µε κοινές στα κράτη µέλη µεθό-
δους αξιολόγησης·

β) µέριµνα ώστε να είναι διαθέσιµες στο κοινό πληροφορίες σχετικά
µε τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του·

γ) θέσπιση σχεδίων δράσης από τα κράτη µέλη, βασισµένων στα
αποτελέσµατα της χαρτογράφησης του θορύβου, µε στόχο την
πρόληψη και τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύβου όπου
χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν
επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη
διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου
είναι καλή.

2. Η παρούσα οδηγία αποβλέπει επίσης στην παροχή βάσης για
την ανάπτυξη κοινοτικών µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου
που εκπέµπουν οι µείζονες πηγές, και ιδίως τα τροχοφόρα οχήµατα,
ο σιδηρόδροµος και η σχετική υποδοµή, τα αεροσκάφη, ο υπαίθ-
ριος και ο βιοµηχανικός εξοπλισµός και τα κινητά µηχανήµατα.
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο στις στις 18 Ιουλίου 2006,
κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις. Στις προτάσεις αυτές θα πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της έκθεσης η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τον περιβάλλοντα θόρυβο στον
οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόµησης,
σε δηµόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδοµικών συ-
γκροτηµάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία,
κοντά σε νοσοκοµεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και περιοχές
ευαίσθητες σε θορύβους.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στους θορύβους που
προκαλούνται από το ίδιο το εκτιθέµενο πρόσωπο, τους θορύβους
από οικιακές δραστηριότητες, τους θορύβους των γειτόνων, το
θόρυβο στο χώρο εργασίας και το θόρυβο µέσα στα µεταφορικά
µέσα, ούτε και στο θόρυβο τον οφειλόµενο σε στρατιωτικές
δραστηριότητες µέσα σε στρατιωτικές περιοχές.

Άρθρο 3

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «περιβάλλων θόρυβος»: οι ανεπιθύµητοι ή επιβλαβείς θόρυβοι
στο ύπαιθρο που δηµιουργούνται από ανθρώπινες δραστη-
ριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των θορύβων που εκπέµπονται
από µεταφορικά µέσα, από οδικές, σιδηροδροµικές και αεροπο-
ρικές µεταφορές και από χώρους βιοµηχανικής δραστηριότητας
όπως αυτοί που ορίζονται στο παράρτηµα I της οδηγίας 96/
61/ΕΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά
µε την ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (2)·

β) «επιβλαβείς επιδράσεις»: οι αρνητικές επιδράσεις στην ανθρώ-
πινη υγεία·
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γ) «ενόχληση»: ο βαθµός ηχητικής ενόχλησης των περιοίκων,
όπως προσδιορίζεται µε επιτόπου ελέγχους·

δ) «δείκτης θορύβου»: φυσικό µέγεθος για την περιγραφή του
περιβάλλοντος θορύβου, το οποίο έχει σχέση µε επιβλαβείς
επιδράσεις·

ε) «αξιολόγηση»: οποιαδήποτε µέθοδος υπολογισµού, πρόβλεψης,
εκτίµησης ή µέτρησης της τιµής ενός δείκτη θορύβου ή των
σχετικών επιβλαβών επιδράσεων·

στ) «Lden» (δείκτης θορύβου ηµέρας-βραδιού-νύχτας): ο δείκτης
θορύβου για τη συνολική ενόχληση, όπως προσδιορίζεται
ακριβέστερα στο παράρτηµα I·

ζ) Lday (δείκτης θορύβου ηµέρας): ο δείκτης θορύβου για την
ενόχληση κατά το διάστηµα της ηµέρας, όπως προσδιορίζεται
ακριβέστερα στο παράρτηµα I·

η) Levening (δείκτης βραδινού θορύβου): ο δείκτης θορύβου για
την ενόχληση κατά το βραδινό διάστηµα, όπως προσδιορίζεται
ακριβέστερα στο παράρτηµα I·

θ) Lnight (δείκτης θορύβου νυκτός): ο δείκτης θορύβου για τις δια-
ταραχές του ύπνου, όπως προσδιορίζεται ακριβέστερα στο
παράρτηµα I·

ι) «σχέση δόσης-επίδρασης»: η σχέση µεταξύ της τιµής του δείκτη
θορύβου και της επιβλαβούς επίδρασης·

ια) «πολεοδοµικό συγκρότηµα»: µέρος της επικρατείας ενός
κράτους µέλους οριοθετηµένο από αυτό, µε πληθυσµό µεγα-
λύτερο των 100 000 ατόµων και πυκνότητα πληθυσµού
τέτοια που το κράτος µέλος εκτιµά ότι αποτελεί αστικο-
ποιηµένη ζώνη·

ιβ) «ήσυχη περιοχή πολεοδοµικού συγκροτήµατος»: περιοχή οριο-
θετηµένη από την αρµόδια αρχή, η οποία π.χ. δεν εκτίθεται σε
τιµή του Lden ή άλλου κατάλληλου δείκτη θορύβου µεγα-
λύτερη από µια συγκεκριµένη τιµή που καθορίζεται από το
κράτος µέλος, ανεξαρτήτως ηχητικής πηγής·

ιγ) «ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο»: περιοχή οριοθετηµένη από την
αρµόδια αρχή, η οποία δεν διαταράσσεται από θορύβους κυ-
κλοφορίας, βιοµηχανικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων
αναψυχής·

ιδ) «µεγάλος οδικός άξονας»: µια επαρχιακή, εθνική ή διεθνής
οδική αρτηρία, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην
οποία καταγράφεται κυκλοφορία άνω των τριών εκατοµµυρίων
οχηµάτων το χρόνο·

ιε) «µεγάλος σιδηροδροµικός άξονας»: µια σιδηροδροµική
γραµµή, καθοριζόµενη από το κράτος µέλος, στην οποία διακι-
νούνται περισσότεροι από 30 000 συρµοί το χρόνο·

ιστ) «µεγάλο αεροδρόµιο»: ένα αεροδρόµιο πολιτικής αεροπορίας,
καθοριζόµενο από το κράτος µέλος, µε περισσότερες
από50 000 κινήσεις (απογειώσεις και προσγειώσεις) το χρόνο,
εξαιρουµένων όσων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εκπαί-
δευση σε ελαφρά αεροσκάφη·

ιζ) «χαρτογράφηση θορύβου»: η παρουσίαση δεδοµένων σχετικά
µε υπάρχουσα ή προβλεπόµενη ηχητική κατάσταση βάσει
δεικτών θορύβου, όπου εµφαίνονται οι υπερβάσεις των οικείων
ισχυουσών οριακών τιµών, ο αριθµός ατόµων που θίγονται σε
µια συγκεκριµένη περιοχή ή ο αριθµός κατοικιών που εκτίθε-
νται σε ορισµένες τιµές δεικτών θορύβου σε µια συγκεκριµένη
περιοχή·

ιη) «στρατηγικός χάρτης θορύβου»: ο χάρτης θορύβου που
καταρτίζεται για τη σφαιρική αξιολόγηση µιας έκθεσης σε
θόρυβο σε µια συγκεκριµένη περιοχή οφειλόµενης σε διάφορες
πηγές θορύβου, ή για τη διατύπωση γενικότερων προβλέψεων
για την περιοχή αυτή·

ιθ) «οριακή τιµή»: η τιµή του Lden ή Lnight, και ενδεχοµένως του Lday
και Levening, όπως ορίζεται από το κράτος µέλος, η υπέρβαση
της οποίας συνεπάγεται την παρέµβαση των αρµοδίων αρχών
για τη µελέτη ή την επιβολή µέτρων περιορισµού του θορύ-
βου. Οι οριακές τιµές µπορεί να διαφέρουν ανά τύπο θορύβου
(θόρυβος οδικής, σιδηροδροµικής, αεροπορικής κυκλοφορίας,
βιοµηχανικοί θόρυβοι κ.λπ.), ανά περιβάλλον ή ανά διαφορε-
τική ευαισθησία του πληθυσµού στο θόρυβο· µπορεί επίσης να
διαφέρουν ανάλογα µε το αν αφορούν ήδη υφιστάµενες ή και-
νούργιες καταστάσεις (όπου υπάρχει µεταβολή συνθηκών σχε-
τικά µε την πηγή θορύβου ή τη χρήση του περιβάλλοντος)·

κ) «σχέδια δράσης»: σχέδια για τη διαχείριση των προβληµάτων
και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανοµένης εν
ανάγκη της µείωσης του θορύβου·

κα) «ηχητικός σχεδιασµός»: ο έλεγχος των θορύβων µελλοντικά µε
βάση σχεδιαζόµενα µέτρα, όπως χωροταξικός σχεδιασµός, σχε-
διασµός συστηµάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, κυκλοφο-
ριακός σχεδιασµός, µείωση των οχλήσεων µε µέτρα ηχητικής
µόνωσης και έλεγχος των θορύβων στην πηγή τους·

κβ) «κοινό»: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, και,
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική, οι ενώσεις,
οργανώσεις και οµάδες τέτοιων προσώπων.

Άρθρο 4

Εφαρµογή και ευθύνη

1. Tα κράτη µέλη ορίζουν, στα ενδεδειγµένα επίπεδα, τις αρµό-
διες αρχές και τους υπεύθυνους φορείς για την εφαρµογή της
παρούσας οδηγίας, και ιδίως τις αρχές τις επιφορτισµένες µε:

α) την εκπόνηση και, ενδεχοµένως, την έγκριση χαρτών θορύβου
και σχεδίων δράσης για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, τους
µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες και τα µεγάλα
αεροδρόµια·

β) τη συγκέντρωση χαρτών θορύβου και σχεδίων δράσης.

2. Tα κράτη µέλη θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής και του
κοινού τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2005.

Άρθρο 5

∆είκτες θορύβου και εφαρµογή

1. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τους δείκτες θορύβου Lden και
Lnight κατά τα αναφερόµενα στο παράρτηµα I για την προετοιµασία
και την αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου
σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Μέχρις ότου καταστεί υποχρεωτική η χρησιµοποίηση των κοινών
µεθόδων αξιολόγησης για τον προσδιορισµό των Lden και Lnight, τα
κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν για το σκοπό αυτό υπάρ-
χοντες εθνικούς δείκτες θορύβου και συναφή δεδοµένα, τα οποία
θα πρέπει να µετατρέπονται στους προαναφερόµενους δείκτες. Αυτά
τα δεδοµένα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των τριών ετών.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν πρόσθετους δείκ-
τες θορύβου για ειδικές περιπτώσεις, όπως εκείνες που αναφέρονται
στο παράρτηµα I σηµείο 3.

3. Για τον ηχητικό σχεδιασµό και την ηχητική οριοθέτηση, τα
κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλους δείκτες θορύ-
βου πλην των Lden και Lnight.

4. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2005, τα κράτη µέλη διαβιβά-
ζουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τις τυχόν ισχύουσες στην
επικράτειά τους ή υπό εκπόνηση οριακές τιµές, εκφρασµένες µε τη
βοήθεια των Lden και Lnight και, κατά περίπτωση, των Lday και Levening,-
για θορύβους οδικής κυκλοφορίας, θορύβους σιδηροδροµικής κυ-
κλοφορίας, θορύβους αεροπορικής κυκλοφορίας κοντά στα αερο-
δρόµια και θορύβους σε βιοµηχανικούς χώρους, µαζί µε εξηγήσεις
σχετικά µε την υλοποίηση των οριακών τιµών.

Άρθρο 6

Μέθοδοι αξιολόγησης

1. Οι τιµές Lden και Lnight προσδιορίζονται µε βάση τις µεθόδους
αξιολόγησης που καθορίζονται στο παράρτηµα II.

2. Καθορίζονται από την Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου
13 παράγραφος 2, κοινές µέθοδοι αξιολόγησης για τον προσδιορι-
σµό των Lden και Lnight µε αναθεώρηση του παραρτήµατος II. Μέχρις
ότου θεσπισθούν αυτές οι µέθοδοι, τα κράτη µέλη µπορούν να
χρησιµοποιούν µεθόδους αξιολόγησης προσαρµοσµένες σύµφωνα
µε το παράρτηµα II και βασισµένες στις µεθόδους που ορίζει η
εθνική τους νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν να αποδει-
κνύουν ότι οι µέθοδοι αυτές οδηγούν σε αποτελέσµατα ισοδύναµα
µε εκείνα που προκύπτουν µε τις µεθόδους του σηµείου 2.2 του
παραρτήµατος II.

3. Οι επιβλαβείς επιδράσεις µπορούν να αξιολογούνται µε τη
βοήθεια των σχέσεων δόσης-επίδρασης που αναφέρονται στο
παράρτηµα III.

Άρθρο 7

Στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 30 Ιουνίου
2007, να έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµό-
διες αρχές στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που
επικρατούσε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεο-
δοµικά συγκροτήµατα άνω των 250 000 κατοίκων, για όλους τους
µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των
έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως, για όλους τους µεγάλους
σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των 60 000
συρµών ετησίως, και για όλα τα µεγάλα αεροδρόµια εντός των επι-
κρατειών τους.

Το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2005, και ακολούθως ανά πενταετία,
τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τους µεγάλους οδι-
κούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµ-
µυρίων οχηµάτων ετησίως, τους µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες
όπου διακινούνται άνω των 60 000 συρµών ετησίως, τα µεγάλα
αεροδρόµια και τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των 250 000
κατοίκων, εντός των επικρατειών τους.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε, το
αργότερο στις 30 Ιουνίου 2012, και ακολούθως ανά πενταετία, να
έχουν εκπονηθεί και, ενδεχοµένως, εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές

στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε
το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος σε όλα τα πολεοδοµικά συ-
γκροτήµατα και για όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδρο-
µικούς άξονες, εντός των επικρατειών τους.

Το αργότερο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008, τα κράτη µέλη γνωστο-
ποιούν στην Επιτροπή όλα τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα και
όλους τους µεγάλους οδικούς και σιδηροδροµικούς άξονες, εντός
των επικρατειών τους.

3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου πρέπει να ικανοποιούν τις
ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος IV.

4. Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τη χαρ-
τογράφηση των θορύβων κοντά στα µεταξύ τους σύνορα.

5. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου επανεξετάζονται, και εν
ανάγκη αναθεωρούνται, τουλάχιστον κάθε πέντε χρόνια µετά την
ηµεροµηνία της εκπόνησής τους.

Άρθρο 8

Σχέδια δράσης

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το αργότερο στις 18 Ιουλίου
2008, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης
για τη διαχείριση, εντός των επικρατειών τους, των προβληµάτων
και των επιδράσεων του θορύβου, συµπεριλαµβανόµενου εν ανάγκη
του περιορισµού του θορύβου:

α) σε σηµεία κοντά σε µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφε-
ται κυκλοφορία άνω των έξι εκατοµµυρίων οχηµάτων ετησίως,
µεγάλους σιδηροδροµικούς άξονες όπου διακινούνται άνω των
60 000 συρµών ετησίως και µεγάλα αεροδρόµια,

β) σε πολεοδοµικά συγκροτήµατα άνω των 250 000 κατοίκων. Τα
σχέδια αυτά αποβλέπουν επίσης στην προστασία των ήσυχων
περιοχών από την αύξηση του θορύβου.

Τα µέτρα που λαµβάνονται στα πλαίσια των σχεδίων επαφίενται στη
διακριτική ευχέρεια των τοπικών αρχών αλλά θα πρέπει να αποσκο-
πούν, κυρίως, στην αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχε-
ται να επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής
τιµής ή βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών, και
να εφαρµόζονται ιδίως στις πιο σηµαντικές περιοχές, οι οποίες προ-
σδιορίζονται σύµφωνα µε την επιχειρηθείσα χαρτογράφηση θορύ-
βου.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το αργότερο στις 18 Ιουλίου
2013, να έχουν εκπονηθεί από τις αρµόδιες αρχές σχέδια δράσης,
κυρίως για την αντιµετώπιση προτεραιοτήτων οι οποίες ενδέχεται να
επισηµανθούν λόγω υπέρβασης κάποιας οικείας οριακής τιµής ή
βάσει άλλων κριτηρίων της εκλογής των κρατών µελών για τα
πολεοδοµικά συγκροτήµατα και για τους µεγάλους οδικούς και
σιδηροδροµικούς άξονες εντός των επικρατειών τους.

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα άλλα
συναφή κριτήρια, περί των οποίων οι παράγραφοι 1 και 2.

4. Tα σχέδια δράσης πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαι-
τήσεις του παραρτήµατος V.

5. Tα σχέδια δράσης επανεξετάζονται, και εν ανάγκη αναθεω-
ρούνται, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές εξελίξεις που επηρεάζουν
την υπάρχουσα κατάσταση θορύβου και, πάντως, τουλάχιστον κάθε
πέντε χρόνια µετά την ηµεροµηνία της έγκρισής τους.
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6. Τα γειτνιάζοντα κράτη µέλη συνεργάζονται για τα σχέδια
δράσης στις περιοχές κοντά στα µεταξύ τους σύνορα.

7. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να ακούγεται η γνώµη του
κοινού σχετικά µε προτάσεις για σχέδια δράσης, να του δίνεται
εγκαίρως και ουσιαστικά η ευκαιρία να συµµετέχει στην προετοι-
µασία και την αναθεώρηση των σχεδίων δράσης, να λαµβάνονται
υπόψη τα αποτελέσµατα της συµµετοχής αυτής και να ενηµερώνεται
το κοινό για τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Πρέπει να προβλέπονται
λογικά χρονοδιαγράµµατα, που να αφήνουν αρκετό χρόνο για κάθε
στάδιο της συµµετοχής του κοινού.

Όταν η υποχρέωση διεξαγωγής διαδικασίας συµµετοχής του κοινού
απορρέει ταυτόχρονα από την παρούσα οδηγία και από άλλο κοινο-
τικό νοµοθέτηµα, τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν κοινές
διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη.

Άρθρο 9

Ενηµέρωση των πολιτών

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι στρατηγικοί χάρτες θορύ-
βου που καταρτίζουν και, ενδεχοµένως, εγκρίνουν, και τα σχέδια
δράσης που καταστρώνουν, να καθίστανται διαθέσιµα και να διαδί-
δονται στο κοινό σύµφωνα µε την οικεία κοινοτική νοµοθεσία, και
ιδίως την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 7ης Ιουνίου
1990, σχετικά µε την ελεύθερη πληροφόρηση για θέµατα περιβάλ-
λοντος (1), και σύµφωνα µε τα παραρτήµατα IV και V της παρούσας
οδηγίας, µεταξύ άλλων, µε χρήση των διαθέσιµων πληροφορικών
τεχνολογιών.

2. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι σαφείς, κατανοητές και προ-
σπελάσιµες. Παρέχεται περίληψη στην οποία εκτίθενται τα κυριό-
τερα σηµεία.

Άρθρο 10

Συλλογή και δηµοσίευση δεδοµένων από τα κράτη µέλη και
την Επιτροπή

1. Το αργότερο στις 18 Ιανουαρίου 2004, η Επιτροπή θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση
περιέχουσα επισκόπηση των εν ισχύι κοινοτικών µέτρων που αφο-
ρούν τις πηγές του περιβαλλοντικού θορύβου.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να αποστέλλονται στην Επι-
τροπή, εντός έξι µηνών µετά τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στα
άρθρα 7 και 8, αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται
στους στρατηγικούς χάρτες θορύβου και οι περιλήψεις των σχεδίων
δράσης, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα VI.

3. Η Επιτροπή δηµιουργεί τράπεζα δεδοµένων µε τα στοιχεία
των στρατηγικών χαρτών θορύβου για να διευκολύνει τη σύνταξη
της αναφερόµενης στο άρθρο 11 έκθεσης και τις άλλες τεχνικές και
πληροφοριακές εργασίες.

4. Κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή δηµοσιεύει συγκεφαλαιωτική
έκθεση των δεδοµένων των στρατηγικών χαρτών θορύβου και των
σχεδίων δράσης. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται µέχρι τις 18 Ιουλίου
2009.

Άρθρο 11

Επισκόπηση — Εκθέσεις

1. Το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2009, η Επιτροπή υποβάλλει
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

2. Η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, εκτίµηση της
ανάγκης περαιτέρω κοινοτικών δράσεων αναφορικά µε τον περιβάλ-
λοντα θόρυβο και, ενδεχοµένως, προτείνει στρατηγικές για πτυχές,
όπως:

α) µακροπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους στόχους µείωσης του
αριθµού των ατόµων που υφίστανται επιβλαβή επίδραση από
τον περιβάλλοντα θόρυβο, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις κλιµα-
τολογικές και πολιτιστικές διαφορές·

β) περαιτέρω µέτρα για τον περιορισµό του περιβάλλοντος θορύ-
βου που εκπέµπεται από συγκεκριµένες πηγές, ιδίως από εξοπλι-
σµό εξωτερικών χώρων, µεταφορικά µέσα και υποδοµές και
ορισµένες κατηγορίες βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, µε βάση
όσα µέτρα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή ή είναι υπό συζήτηση
προς έγκριση·

γ) προστασία ήσυχων περιοχών στην ύπαιθρο.

3. Η έκθεση περιλαµβάνει επισκόπηση της ποιότητας του
ηχητικού περιβάλλοντος στην Κοινότητα µε βάση τα δεδοµένα που
αναφέρονται στο άρθρο 10, και λαµβάνει υπόψη την επιστηµονική
και τεχνολογική πρόοδο και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Ο
περιορισµός των επιβλαβών επιδράσεων και η σχέση κόστους/
ωφέλειας αποτελούν κύρια κριτήρια επιλογής των προτεινοµένων
στρατηγικών και µέτρων.

4. Όταν η Επιτροπή λάβει το πρώτο σύνολο στρατηγικών
χαρτών θορύβου, επανεξετάζει:

— τη δυνατότητα να ορισθεί ύψος µέτρησης 1,5 µέτρου στο
σηµείο 1 του παραρτήµατος I όσον αφορά περιοχές όπου τα
σπίτια είναι µονώροφα,

— το κατώτατο όριο για τον εκτιµώµενο αριθµό ατόµων εκτιθέµε-
νων στις διάφορες στάθµες Lden και Lnight στο παράρτηµα VI.

5. Η έκθεση αναθεωρείται κάθε πέντε έτη ή και συχνότερα,
οσάκις ενδείκνυται. Περιέχει αξιολόγηση της εφαρµογής της παρού-
σας οδηγίας.

6. Η έκθεση συνοδεύεται, οσάκις ενδείκνυται, από προτάσεις
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 12

Προσαρµογή

Η Επιτροπή προσαρµόζει το παράρτηµα I σηµείο 3 και τα παραρ-
τήµατα II και III στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.
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Άρθρο 13

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί
µε το άρθρο 18 της οδηγίας 2000/14/ΕΚ.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζο-
νται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων
των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό.

Άρθρο 14

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συµµορφωθούν
προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2004.
Ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Οι εν λόγω διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέ-
ρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια ανα-
φορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς
καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπε-
ται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 16

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Λουξεµβούργο, 25 Ιουνίου 2002.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. COX

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. MATAS I PALOU
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 5

1. Ορισµός του επιπέδου ηµέρας-βραδιού-νύχτας Lden

Tο επίπεδο ηµέρας-βραδιού-νύχτας Lden, σε ντεσιµπέλ (dB), ορίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:

όπου:

— Lday είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιορι-
σµένη επί του συνόλου των περιόδων ηµέρας ενός έτους,

— Levening είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987,
προσδιορισµένη επί του συνόλου των βραδινών περιόδων ενός έτους,

— Lnight είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO 1996-2: 1987, προσδιο-
ρισµένη επί του συνόλου των νυχτερινών περιόδων ενός έτους,

µε δεδοµένο ότι:

— η ηµέρα διαρκεί δώδεκα ώρες, το βράδυ τέσσερις ώρες και η νύχτα οκτώ ώρες. Τα κράτη µέλη µπορούν να περικόψουν τη
βραδινή περίοδο κατά µία ή δύο ώρες και να αυξήσουν αναλόγως την περίοδο της ηµέρας ή/και της νύχτας, υπό τον όρο
ότι η επιλογή αυτή ισχύει για όλες τις πηγές, και ότι θα παράσχουν στην Επιτροπή πληροφορίες για τις συστηµατικές
διαφορές σε σχέση µε τις βασικές επιλογές,

— η αρχή της ηµέρας (και κατά συνέπεια η αρχή του βραδιού και της νύκτας) καθορίζεται από το κράτος µέλος (η επιλογή
αυτή ισχύει για όλες τις πηγές θορύβου). Οι εξ ορισµού τιµές είναι 07.00 έως 19.00, 19.00 έως 23.00 και 23.00 έως
07.00 τοπική ώρα,

— ένα έτος αντιστοιχεί στο υπόψιν έτος όσον αφορά την εκποµπή θορύβων και σε ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές
συνθήκες,

και ότι:

— λαµβάνεται υπόψη ο προσπίπτων θόρυβος, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ήχος που ανακλάται στην πρόσοψη του
συγκεκριµένου κτιρίου δεν λαµβάνεται υπόψη (κατά κανόνα, αυτό σηµαίνει διόρθωση 3 dB σε περίπτωση µέτρησης).

Tο ύψος του σηµείου αξιολόγησης του Lden εξαρτάται από την εκάστοτε περίσταση:

— σε περίπτωση υπολογισµού για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβων σε σχέση µε την έκθεση στο
θόρυβο µέσα και κοντά στα κτίρια, τα σηµεία αξιολόγησης βρίσκονται σε ύψος 4,0 ± 0,2 m (3,8 — 4,2 m) πάνω από
το έδαφος και στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη. Για το σκοπό αυτό, η πιο εκτεθειµένη πρόσοψη είναι ο εξωτερικός τοίχος
που είναι απέναντι και πιο κοντά προς τη συγκεκριµένη πηγή θορύβου. Για άλλους σκοπούς, µπορούν να γίνονται άλλες
επιλογές,

— σε περίπτωση µέτρησης για τους σκοπούς της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σε σχέση µε την έκθεση στο θόρυβο
µέσα και κοντά σε κτίρια, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη αλλά δεν θα πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το
έδαφος και τα αποτελέσµατα πρέπει να διορθώνονται σύµφωνα µε ισοδύναµο ύψος 4 m,

— για άλλους σκοπούς όπως ο ηχητικός σχεδιασµός και η ηχητική οριοθέτηση, µπορούν να επιλέγονται άλλα ύψη, αλλά τα
σηµεία µέτρησης δεν πρέπει ποτέ να είναι κάτω του 1,5 m από το έδαφος. ∆ίδονται τα ακόλουθα παραδείγµατα:

— αγροτικές περιοχές µε µονώροφα σπίτια,

— σχεδιασµός τοπικών µέτρων για τον περιορισµό των επιπτώσεων του θορύβου επί συγκεκριµένων κατοικιών,

— λεπτοµερής χαρτογράφηση θορύβων σε µια περιορισµένη περιοχή, όπου παρουσιάζεται χωριστά η έκθεση καθεµιάς
κατοικίας στους θορύβους.

2. Ορισµός του δείκτη νυχτερινού θορύβου

Ο δείκτης νυχτερινού θορύβου Lnight είναι η A-σταθµισµένη µακροπρόθεσµη µέση ηχοστάθµη, όπως ορίζεται στο πρότυπο ISO
1996-2: 1987, προσδιορισµένη µε βάση όλες τις νυχτερινές περιόδους επί ένα έτος,

µε δεδοµένο ότι:

— η νύκτα διαρκεί οκτώ ώρες, όπως ορίζεται στο σηµείο 1,

— ένα έτος είναι το υπόψιν έτος όσον αφορά τις ηχητικές εκποµπές και ένα µέσο έτος όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες,
όπως ορίζεται στο σηµείο 1,

— λαµβάνεται υπόψιν ο προσπίπτων ήχος, όπως ορίζεται στο σηµείο 1,

— σηµείο αξιολόγησης είναι αυτό που προβλέπεται για τον δείκτη Lden.
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3. Πρόσθετοι δείκτες θορύβου

Σε µερικές περιπτώσεις, εκτός των δεικτών Lden και Lnight, και, κατά περίπτωση, των δεικτών Lday και Levening, µπορεί να
αποδειχθεί αποτελεσµατική η χρησιµοποίηση ειδικών δεικτών θορύβου και αντίστοιχων οριακών τιµών. ∆ίνονται τα ακόλουθα
παραδείγµατα:

— η εξεταζόµενη πηγή θορύβου λειτουργεί µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (για παράδειγµα λιγότερο από το 20 % του
χρόνου των ολικών ηµερήσιων, βραδινών ή νυχτερινών περιόδων ενός έτους),

— ο µέσος αριθµός ηχητικών γεγονότων, σε µια ή περισσότερες περιόδους, είναι πολύ µικρός (π.χ. λιγότερο από ένα ηχητικό
γεγονός ανά ώρα· ως ηχητικό γεγονός θα µπορούσε να ορισθεί ο θόρυβος που διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά, π.χ. ο
θόρυβος από διερχόµενο τραίνο ή αεροπλάνο),

— η εµπεριεχόµενη συνιστώσα χαµηλών συχνοτήτων είναι ισχυρή,

— Lamax ή SEL (επίπεδο έκθεσης στο θόρυβο) για προστασία κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου στην περίπτωση
αιχµών θορύβου,

— επιπρόσθετη προστασία κατά τα Σαββατοκύριακα ή σε ορισµένες χρονικές στιγµές του έτους,

— επιπρόσθετη προστασία της ηµερήσιας περιόδου,

— επιπρόσθετη προστασία της βραδινής περιόδου,

— συνδυασµός θορύβων από διάφορες πηγές,

— ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο,

— θόρυβος µε έντονα τονικά συστατικά,

— θόρυβος µε απότοµο (ωθητικό) χαρακτήρα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6

1. Εισαγωγή

Οι τιµές του L den και L night µπορούν να προσδιοριστούν είτε µε υπολογισµούς είτε µε µέτρηση (στο σηµείο αξιολόγησης).
Για τις προβλέψεις, µόνον η µέθοδος του υπολογισµού εφαρµόζεται.

Οι προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης εκτίθενται στα σηµεία 2 και 3.

2. Προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού του Lden και του Lnight

2.1. Προσαρµογή των εν ισχύι εθνικών µεθόδων υπολογισµού

Αν το κράτος µέλος χρησιµοποιεί εθνικές µεθόδους για τον προσδιορισµό των µακροπρόθεσµων δεικτών, οι µέθοδοι
αυτές µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζονται µε την προϋπόθεση ότι είναι προσαρµοσµένες µε τον ορισµό των
δεικτών του παραρτήµατος I. Για τις περισσότερες εθνικές µεθόδους το γεγονός αυτό συνεπάγεται την εισαγωγή της
βραδινής περιόδου ως χωριστής περιόδου προς εξέταση και την εισαγωγή του µέσου όρου για ολόκληρο το έτος.
Μερικές ισχύουσες µέθοδοι πρέπει επίσης να προσαρµοσθούν σε ό,τι αφορά τον µη συνυπολογισµό των ανακλάσεων
στις προσόψεις, την ενσωµάτωση της νυχτερινής περιόδου ή/και το σηµείο αξιολόγησης.

Η εξαγωγή µέσου όρου για ένα έτος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Στις διακυµάνσεις ενός έτους συµβάλλουν τόσο οι δια-
κυµάνσεις των πηγών εκποµπής όσο και οι διακυµάνσεις των ηχητικών µεταδόσεων.

2.2. Συνιστώµενες προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού

Στα κράτη µέλη που δεν διαθέτουν κάποιες εθνικές µεθόδους υπολογισµού ή στα κράτη µέλη που επιθυµούν να περά-
σουν σε κάποια άλλη µέθοδο υπολογισµού, συνιστώνται οι παρακάτω µέθοδοι:

Για το ΒIΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ: ISO 9613-2: «Acoustics — Attenuation of sound propagation outdoors, Part 2·
General method of calculation».

Για τη µέθοδο αυτή, τα κατάλληλα στοιχεία για τις εκποµπές θορύβου (εισερχόµενα δεδοµένα) λαµβάνονται από µετρή-
σεις σύµφωνα µε µια από τις ακόλουθες µεθόδους:

— ISO 8297:1994 «Acoustics — Determination of sound power levels of multisource industrial plants for eva-
luation of sound pressure levels in the environment — Engineering method».

— EN ISO 3744: 1995 «Acoustics — Determination of sound power levels of noise using sound pressure —
Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane».

— EN ISO 3746: 1995 «Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using an enveloping
measurement surface over a reflecting plane».

Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ: ECAC.CEAC Doc. 29 «Report on Standard Method of Computing
Noise Contours around Civil Airports», 1997. Από τις διάφορες µεθόδους προσοµοίωσης των πτητικών οδών, χρησι-
µοποιείται η τεχνική τµηµατοποίησης, όπως αναφέρεται στο µέρος 7.5 του ECAC.CEAC Doc. 29.

Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: η γαλλική εθνική µέθοδος υπολογισµού «NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)», όπως αναφέρεται στο «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» και στο γαλλικό πρότυπο «XPS 31-133». Αναφορικά µε τα εισερχόµενα
δεδοµένα που αφορούν τις εκποµπές, τα έγγραφα αυτά αναφέρονται στον «Guide du bruit des transports terrestres,
fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980».

Για τους ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ: η εθνική µέθοδος υπολογισµού των Κάτω Χωρών, όπως δηµοσιεύθηκε
στο «Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 20 November 1996».

Οι µέθοδοι αυτές προσαρµόζονται προς τους ορισµούς του Lden και του Lnight. Όχι αργότερα από την 1η Ιουλίου
2003, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατευθυντήριες γραµµές, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, για τις αναθεωρηµέ-
νες µεθόδους και παρέχει δεδοµένα εκποµπής για τους αεροπορικούς θορύβους και τους θορύβους της οδικής και σιδη-
ροδροµικής κυκλοφορίας µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία.

3. Προσωρινές µέθοδοι µέτρησης του Lden και του Lnight

Αν ένα κράτος µέλος επιθυµεί να χρησιµοποιήσει τη δική του επίσηµη µέθοδο µέτρησης, η µέθοδος αυτή προσαρµόζεται
σύµφωνα µε τον ορισµό των δεικτών που περιέχεται στο παράρτηµα I και σύµφωνα µε τις αρχές των µακροπρόθεσµων µετρή-
σεων, όπως εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO 1996-2: 1987 και στο ISO 1996-1: 1982.

18.7.2002L 189/20 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL



Αν το κράτος µέλος δεν διαθέτει επίσηµη µέθοδο µέτρησης ή προτιµά να υιοθετήσει άλλη µέθοδο, η µέθοδος µπορεί να βασί-
ζεται στον ορισµό του δείκτη και των αρχών που εκτίθενται στο δηµοσίευµα ISO 1996-2: 1987 και ISO 1996-1: 1982.

Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από µετρήσεις εµπρός στην πρόσοψη ενός κτιρίου ή εµπρός σε άλλο στοιχείο αντανά-
κλασης, πρέπει να διορθώνονται ώστε να αφαιρείται η συµβολή της αντανάκλασης στην πρόσοψη αυτή ή στο συγκεκριµένο
άλλο στοιχείο (κατά γενικό κανόνα, αυτό συνεπάγεται διόρθωση 3 dB σε περίπτωση µέτρησης).

18.7.2002 L 189/21Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνEL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3

Για την αξιολόγηση των επιδράσεων του θορύβου στην υγεία του πληθυσµού, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σχέσεις δόσης-
επίδρασης. Οι σχέσεις δόσης-επίδρασης που εισάγονται µε τις µελλοντικές αναθεωρήσεις του παρόντος παραρτήµατος σύµφωνα
µε το άρθρο 13 παράγραφος 2 αφορούν ιδίως:

— τη σχέση µεταξύ ενόχλησης και Lden για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών και για το
βιοµηχανικό θόρυβο,

— τη σχέση µεταξύ διαταραχής του ύπνου και Lnight για το θόρυβο των οδικών, σιδηροδροµικών και αεροπορικών µεταφορών
και για το βιοµηχανικό θόρυβο.

Αν χρειάζεται, θα µπορούσαν να παρουσιάζονται ειδικές σχέσεις δόσης-επίδρασης για:

— κατοικίες µε ειδική ηχοµόνωση, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI,

— κατοικίες µε ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI,

— διαφορετικά κλίµατα/διαφορετικές συνήθειες,

— ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες,

— τονικό βιοµηχανικό θόρυβο,

— ωθητικό βιοµηχανικό θόρυβο και άλλες ειδικές περιπτώσεις.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ

οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 7

1. Στρατηγικός χάρτης θορύβων είναι η παρουσίαση δεδοµένων σχετικών µε ένα από τα ακόλουθα:

— µια υπάρχουσα, προγενέστερη ή προβλεπόµενη ηχητική κατάσταση υπό µορφή δείκτη θορύβου,

— η υπέρβαση µιας οριακής τιµής,

— ο εκτιµώµενος αριθµός κατοικιών, σχολείων και νοσοκοµείων σε µια ορισµένη περιοχή που εκτίθενται σε συγκεκριµένες
τιµές ενός δείκτη θορύβου,

— ο εκτιµώµενος αριθµός ανθρώπων που βρίσκονται σε περιοχή εκτεθειµένη σε θόρυβο.

2. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου µπορούν να παρουσιάζονται στο κοινό ως:

— γραφικές παραστάσεις,

— αριθµητικά δεδοµένα σε πίνακες,

— αριθµητικά δεδοµένα υπό ηλεκτρονική µορφή.

3. Οι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για πολεοδοµικά συγκροτήµατα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στο θόρυβο που εκπέµπε-
ται από:

— την οδική κυκλοφορία,

— τη σιδηροδροµική κυκλοφορία,

— τα αεροδρόµια,

— τους χώρους βιοµηχανικών δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων των λιµένων.

4. Η στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου χρησιµοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

— παροχή δεδοµένων που αποστέλλονται στην Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το παράρτηµα VI,

— πηγή πληροφοριών για τους πολίτες, σύµφωνα µε το άρθρο 9,

— βάση για σχέδια δράσης, σύµφωνα µε το άρθρο 8.

Καθένας από τους στόχους αυτούς απαιτεί διαφορετικό τύπο στρατηγικών χαρτών θορύβου.

5. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου αναφορικά µε τα δεδοµένα που αποστέλλονται στην Επι-
τροπή, δίδονται στα σηµεία 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 και 2.7 του παραρτήµατος VI.

6. Για την ενηµέρωση των πολιτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 και για την εκπόνηση σχεδίων δράσης σύµφωνα µε το άρθρο 8,
απαιτούνται πρόσθετα και πιο λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία, όπως:

— γραφική παράσταση,

— χάρτες όπου παρουσιάζονται οι υπερβάσεις µιας οριακής τιµής,

— διαφορικοί χάρτες, στους οποίους παριστάνεται η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση µε µελλοντικές καταστάσεις,

— χάρτες στους οποίους παρουσιάζεται η τιµή του δείκτη θορύβου σε άλλο ύψος από τα τέσσερα µέτρα, οσάκις ενδείκνυ-
ται.

Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν κανονισµούς σχετικά µε τον τύπο και την µορφή των εν λόγω χαρτών θορύβου.

7. Εκπονούνται στρατηγικοί χάρτες θορύβου τοπικής ή εθνικής χρήσεως για αξιολογήσεις σε ύψος τεσσάρων µέτρων και για
κλίµακες τιµών των δεικτών Lden και Lnight 5 dB, όπως ορίζεται στο παράρτηµα VI.

8. Για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, εκπονούνται ιδιαίτεροι στρατηγικοί χάρτες θορύβου για τους θορύβους οδικής, σιδηρο-
δροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για τους βιοµηχανικούς θορύβους. Μπορούν να καταρτίζονται χάρτες και για
άλλες πηγές θορύβου.

9. Η Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές για περαιτέρω καθοδήγηση αναφορικά µε τους χάρτες θορύβου, τη χαρ-
τογράφηση του θορύβου και το σχετικό λογισµικό, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ

τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8

1. Τα σχέδια δράσης πρέπει να περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

— περιγραφή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, των µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων ή των µεγάλων αεροδρο-
µίων και άλλων πηγών θορύβου που λαµβάνονται υπόψη,

— υπεύθυνη αρχή,

— νοµικό πλαίσιο,

— τυχόν ισχύουσες οριακές τιµές σύµφωνα µε το άρθρο 5,

— περίληψη αποτελεσµάτων της χαρτογράφησης θορύβου,

— εκτίµηση του αριθµού ατόµων που εκτίθενται στο θόρυβο, επισήµανση προβληµάτων και καταστάσεων προς βελτίωση,

— ιστορικό των δηµόσιων διαβουλεύσεων που διοργανώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 7,

— µέτρα κατά του θορύβου τα οποία ήδη εφαρµόζονται και σχέδια τα οποία προετοιµάζονται,

— σχεδιαζόµενες δράσεις των αρµόδιων αρχών για τα επόµενα πέντε χρόνια, συµπεριλαµβανοµένων µέτρων για τη διατήρηση
των ήσυχων περιοχών,

— µακροπρόθεσµη στρατηγική,

— χρηµατoοικονοµικές πληροφορίες (εφόσον υπάρχουν): προϋπολογισµοί, αξιολόγηση κόστους/απόδοσης, αξιολόγηση
κόστους/ωφελείας,

— προβλεπόµενες διατάξεις για την αξιολόγηση της εφαρµογής και των αποτελεσµάτων του σχεδίου δράσης.

2. Στις δράσεις που σχεδιάζουν οι αρµόδιες αρχές στους αντίστοιχους τοµείς αρµοδιότητάς τους, µπορούν να συγκαταλέγονται
π.χ. οι ακόλουθες:

— κυκλοφοριακός σχεδιασµός,

— χωροταξικός σχεδιασµός,

— τεχνικά µέτρα επί των πηγών θορύβου,

— επιλογή πηγών χαµηλότερου θορύβου,

— περιορισµοί στη διάδοση των θορύβων,

— κανονιστικά ή οικονοµικά µέτρα ή κίνητρα.

3. Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να περιλαµβάνει εκτιµήσεις αναφορικά µε τη µείωση του αριθµού των επηρεαζόµενων ατόµων
(ενοχλήσεις, διαταραχές ύπνου ή άλλο τι).

4. Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για
τα σχέδια δράσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΒΙΒΑΣΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 10

Τα δεδοµένα που πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή έχουν ως εξής:

1. Για τα πολεοδοµικά συγκροτήµατα

1.1. Σύντοµη περιγραφή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος: γεωγραφική θέση, µέγεθος, αριθµός κατοίκων.

1.2. Αρµόδια αρχή.

1.3. Προγράµµατα ελέγχου θορύβου που έχουν εκτελεστεί στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου.

1.4. Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού ή µέτρησης.

1.5. Υπολογιζόµενος αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες στα ακόλουθα επίπεδα του Lden (σε
dB) σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75,
χωριστά για θορύβους από οδική, σιδηροδροµική και αεροπορική κυκλοφορία και από βιοµηχανικές πηγές. Οι αριθµοί
δίδονται κατά προσέγγιση εκατοντάδας (π.χ.: 5 200 = µεταξύ 5 150 και 5 249 ατόµων, 100 = µεταξύ 50 και 149,
0 = λιγότερο από 50 άτοµα).

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον είναι σκόπιµο και εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία, πόσα άτοµα των
παραπάνω κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

— ειδική µόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, δηλαδή ειδική µόνωση κτιρίου κατά ενός ή περισσότερων τύπων
περιβαλλοντικού θορύβου σε συνδυασµό µε εγκαταστάσεις αερισµού ή κλιµατισµού που να επιτρέπουν τη διατήρηση
υψηλών τιµών µόνωσης κατά του περιβαλλοντικού θορύβου,

— ήσυχη πρόσοψη, δηλαδή πρόσοψη κατοικίας στην οποία η τιµή Lden σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος και σε
απόσταση δύο µέτρων από την πρόσοψη, για το θόρυβο που εκπέµπεται από µια συγκεκριµένη πηγή, είναι κατά
20 dB τουλάχιστον κατώτερη από ό,τι στην πρόσοψη µε την υψηλότερη τιµή Lden.

Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια, κατά την έννοια του
άρθρου 3, συµβάλλουν στην προαναφερόµενη κατάσταση.

1.6. Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) που ζουν σε κατοικίες εκτεθειµένες σε κάποια από τις εξής
ζώνες τιµών του Lnight σε dB και σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54,
55-59, 60-64, 65-69, > 70, χωριστά για θορύβους οδικής, σιδηροδροµικής και αεροπορικής κυκλοφορίας και για
βιοµηχανικές πηγές. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για τη ζώνη τιµών των 45-49 πριν από την
ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω
κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

— ειδική µόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5,

— ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5.

Αναφέρεται επίσης το πώς οι µεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και τα µεγάλα αεροδρόµια συµβάλλουν στην
προαναφερόµενη κατάσταση.

1.7. Όταν χρησιµοποιείται γραφική παράσταση, στους στρατηγικούς χάρτες, πρέπει να εµφαίνονται τουλάχιστον οι ισοθορυ-
βικές καµπύλες 60, 65, 70 και 75 dB.

1.8. Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα
V.

2. Μεγάλοι οδικοί και σιδηροδροµικοί άξονες και µεγάλα αεροδρόµια

2.1. Γενική περιγραφή των οδικών ή σιδηροδροµικών αξόνων ή των µεγάλων αεροδροµίων: γεωγραφική θέση, µέγεθος,
δεδοµένα περί της κυκλοφορίας.

2.2. Χαρακτηριστικά των περιχώρων: πολεοδοµικά συγκροτήµατα, χωριά, εξοχή ή άλλο τι, πληροφορίες περί των χρήσεων
γης, άλλες σηµαντικές πηγές θορύβου.

2.3. Προγράµµατα ελέγχου των θορύβων εκτελεσθέντα στο παρελθόν και εφαρµοζόµενα µέτρα κατά του θορύβου.

2.4. Εφαρµοζόµενες µέθοδοι υπολογισµού και µέτρησης.

2.5. Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες
εκτεθειµένες σε µια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του Lden (σε dB),σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην πιο
εκτεθειµένη πρόσοψη: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω
κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:

— ειδική µόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5,

— ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5.
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2.6. Ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες) εκτός πολεοδοµικών συγκροτηµάτων που ζουν σε κατοικίες
εκτεθειµένες σε κάποια από τις ακόλουθες ζώνες τιµών του Lnight (σε dB), σε ύψος τεσσάρων µέτρων από το έδαφος στην
πιο εκτεθειµένη πρόσοψη: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Τα στοιχεία αυτά µπορούν επίσης να υπολογισθούν για
τη ζώνη τιµών των 45-49 πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1.

Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρεται, εφόσον υπάρχουν κατάλληλα στοιχεία και είναι σκόπιµο, πόσα άτοµα των παραπάνω
κατηγοριών ζουν σε κτίρια τα οποία έχουν:
— ειδική µόνωση κατά του συγκεκριµένου θορύβου, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5,
— ήσυχη πρόσοψη, όπως ορίζεται στο σηµείο 1.5.

2.7. Η συνολική έκταση (σε km2) που εκτίθεται σε τιµές του Lden υψηλότερες των 55, 65 και 75 dB, αντιστοίχως. Επιπλέον, ο
εκτιµώµενος συνολικός αριθµός κτιρίων (σε εκατοντάδες) και ο εκτιµώµενος συνολικός αριθµός ατόµων (σε εκατοντάδες)
που ζουν σε καθεµία από τις προαναφερόµενες περιοχές. Οι αριθµοί αυτοί πρέπει να περιλαµβάνουν τα πολεοδοµικά
συγκροτήµατα.

Οι ισοθορυβικές καµπύλες 55 και 65 dB πρέπει να εµφαίνονται επίσης σε έναν ή περισσότερους χάρτες, όπου
περιλαµβάνονται πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση των χωριών, πόλεων και πολεοδοµικών συγκροτηµάτων εντός των
καµπυλών αυτών.

2.8. Περίληψη του σχεδίου δράσης, το πολύ δέκα σελίδων, µε όλες τις σηµαντικές πτυχές που αναφέρονται στο παράρτηµα
V.

3. Κατευθυντήριες γραµµές

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 2, η Επιτροπή µπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραµµές µε περαιτέρω οδηγίες για
την προαναφερόµενη παροχή πληροφοριών.


