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Treść 

• Instytucje europejskie  

• ETC/ACM i Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (UAB) 

• Dyrektywa odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku 

– Dane do przekazania 

– Przebieg pracy i ENDRM 

• Analiza i opublikowanie danych 

– Europa 

– Polska 

 

ETC/ACM – główne zadania 

- Współpraca z Europejską Agencją Środowiska (EAŚ) mająca na celu wsparcie polityki 

dotyczącej zanieczyszczenia atmosferycznego, zanieczyszczenia hałasem i łagodzenia 

zmian klimatycznych 

- Informowanie o postępach we wspomnianej polityce dotyczącej środowiska na szczeblu 

europejskim 

- Uczestnictwo w ocenach tematycznych i o charakterze przekrojowym przeprowadzanych 

przez EAŚ 

- Wspieranie większej harmonizacji europejskich sieci monitorowania oraz wspieranie 

zobowiązań ze strony państw członkowskich odnoszących się do dostarczania informacji 

związanych z polityką dotyczącą zanieczyszczenia atmosferycznego, zanieczyszczenia 

hałasem i zmian klimatycznych 

 

Dyrektywa odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (END, 

2002/49/EC) 

• Wchodzi w życie w 2002 roku 

•  Definiuje wspólne podejście w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwych 

efektów narażenia na hałas w środowisku 

• Określa kryteria dotyczące opracowywania środków mających na celu ograniczenie hałasu 

emitowanego przez główne źródła hałasu, o jakich mowa w END (ruch drogowy, kolejowy, 

lotniczy i przemysłowy).  

 

Co robimy z tymi danymi? (EAŚ i ETC/ACM – UAB) 



 

–  Kompilacja i analiza map strategicznych oraz planów działań 

• Reportnet oraz ENDRM 

• Kontrola jakości 

• Europejska baza danych hałasu  

• Wsparcie sieci Eionet 

–  Wsparcie rozwoju polityki dotyczącej zanieczyszczenia hałasem 

• Sprawozdania 

• Udostępnienie za pomocą N.O.I.S.E 

 

Dotyczy Polski 

- 67% aglomeracji posiada formularz internetowy, średnio zostało przekazanych 97% 

obowiązkowych informacji 

- Brak informacji dotyczących EPWA – Lotnisko Warszawa – Chopin 

- Dostarczono formularze internetowe dotyczące dróg i linii kolejowych, zawierają one wysoki 

procent obowiązkowych informacji (przedział między 83,33- 100%), lecz informacje te nie są 

jeszcze w pełni kompletne 

 

Kolejne działania: 

- Nowe sprawozdanie o zanieczyszczeniu akustycznym w Europie (początek 2017 roku) 

- Nowy przewodnik Światowej Organizacji Zdrowia dotyczący wpływu zanieczyszczenia 

hałasem na zdrowie 

- Wyniki procesu REFIT w ramach END 

 

 

 


