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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/996 

frá 19. maí 2015 

um að koma á sameiginlegum matsaðferðum fyrir hávaða samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  

2002/49/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/49/EB frá 25. júní 2002 um mat og stjórn á hávaða í umhverfinu (1), 

einkum 2. mgr. 6. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt 1. gr. tilskipunar 2002/49/EB er markmiðið með tilskipuninni að skilgreina sameiginlega stefnu þar sem 

beitt er ákveðinni forgangsröð til að komast hjá, fyrirbyggja eða draga úr skaðlegum áhrifum, þ.m.t. ónæði, af völdum 

umhverfishávaða. Í því skyni ættu aðildarríkin að ákvarða, með hávaðakortlagningu, álag af völdum umhverfishávaða 

með sameiginlegum matsaðferðum aðildarríkjanna, tryggja að upplýsingar um umhverfishávaða og áhrif hans séu 

gerðar aðgengilegar almenningi og samþykkja aðgerðaáætlanir byggðar á niðurstöðum hávaðakortlagningar, í þeim 

tilgangi að fyrirbyggja og draga úr umhverfishávaða þar sem þörf er á, og sérstaklega þar sem hávaði getur haft skaðleg 

áhrif á heilsu manna, og að sjá til þess að gæði umhverfis séu varðveitt, með tilliti til hávaða, þar sem þau eru mikil. 

2) Samkvæmt 5. gr. tilskipunar 2002/49/EB ættu aðildarríkin að nota hávaðavísana Lden og Lnight, sem um getur í I. viðauka 

við þá tilskipun, við gerð og endurskoðun stefnumarkandi hávaðakorta í samræmi við 7. gr. 

3) Samkvæmt 6. gr. tilskipunar 2002/49/EB ætti að ákvarða gildi hávaðavísanna Lden og Lnight með matsaðferðum sem 

skilgreindar eru í II. viðauka við þá tilskipun. 

4) Samkvæmt 6. gr. tilskipunar 2002/49/EB ætti framkvæmdastjórnin að koma á sameiginlegum matsaðferðum til að 

ákvarða hávaðavísana Lden og Lnight með endurskoðun á II. viðauka. 

5) Samkvæmt 7. gr. tilskipunar 2002/49/EB ættu aðildarríkin að tryggja að eigi síðar en 30. júní 2007 og 30. júní 2012 hafi 

verið gerð stefnumarkandi hávaðakort sem eru yfirfarin og endurskoðuð, ef þörf krefur, a.m.k. á fimm ára fresti. 

6) Í tilskipun 2002/49/EB er kveðið á um aðgerðaáætlanir sem eiga að byggjast á stefnumarkandi hávaðakortum. Gera ætti 

stefnumarkandi hávaðakort með sameiginlegu matsaðferðunum þegar aðildarríkin hafa samþykkt þessar aðferðir. 

Aðildarríki mega þó nota aðrar aðferðir til að hanna ráðstafanir sem eiga að taka á forgangsatriðum sem eru tilgreind 

með því að nota sameiginlegu aðferðirnar sem og til að meta aðrar landsráðstafanir til að fyrirbyggja og draga úr 

umhverfishávaða.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 168, 1.7.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 207/2017 frá 

27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. EB L 189, 18.7.2002, bls. 12. 
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7) Á árinu 2008 hleypti framkvæmdastjórnin af stokkunum þróun á samræmdri aðferðafræði varðandi mat á hávaða með 

verkefninu „Sameiginlegar matsaðferðir fyrir hávaða í ESB“ (CNOSSOS-EU) undir stjórn Sameiginlegrar 

rannsóknarmiðstöðvar framkvæmdastjórnarinnar. Verkefnið var unnið í nánu samráði við nefndina, sem komið var á fót 

skv. 18. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2000/14/EB (1), og aðra sérfræðinga frá aðildarríkjunum. 

Niðurstöðurnar voru birtar í tilvísunarskýrslu Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðvarinnar um Sameiginlegar matsaðferðir 

fyrir hávaða í ESB (CNOSSOS-EU) (2). 

8) Sameiginlegu matsaðferðirnar eru settar fram í viðaukanum við þessa tilskipun framkvæmdastjórnarinnar. 

Aðildarríkjunum er skylt að nota þessar aðferðir frá og með 31. desember 2018. 

9) Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. þessarar tilskipunar á að samþykkja matsaðferðirnar, sem kveðið er á um í viðaukanum við 

þessa tilskipun, eigi síðar en 31. desember 2018 og fram til þess dags er aðildarríkjunum heimilt skv. 2. mgr. 6. gr. 

tilskipunar 2002/49/EB að halda áfram að nota gildandi matsaðferðir sem þau hafa áður samþykkt á landsvísu. 

10) Í samræmi við 12. gr. tilskipunar 2002/49/EB ætti framkvæmdastjórnin að laga II. viðauka að framförum í tækni og 

vísindum. 

11) Að frátaldri aðlögun að framförum í tækni og vísindum, í samræmi við 12. gr. tilskipunar 2002/49/EB, ætti 

framkvæmdastjórnin að leitast við að aðlaga viðaukann á grundvelli reynslu aðildarríkjanna. 

12) Einnig á að nota sameiginlegu matsaðferðirnar að því er varðar aðra löggjöf ESB ef vísað er til II. viðauka við tilskipun 

2002/49/EB í þeirri löggjöf. 

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 13. 

gr. tilskipunar 2002/49/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Í stað II. viðauka við tilskipun 2002/49/EB komi texti viðaukans við þessa tilskipun. 

2. gr. 

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til þess að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  

31. desember 2018. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi daginn eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/14/EB frá 8. maí 2000 um samræmingu laga aðildarríkjanna er varða hávaðamengun í 

umhverfinu af völdum búnaðar til nota utanhúss (Stjtíð. EB L 162, 3.7.2000, bls. 1). 

(2) Common Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU) — JRC Reference Report, EUR 25379 EN. Luxembourg: Publications 

Office of the European Union, 2012, — ISBN 978-92-79-25281-5 
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4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 19. maí 2015. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 Karmenu VELLA 

 Fyrir hönd forsetans, 

 framkvæmdastjóri. 

 _____  
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[Viðaukinn er birtur í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins L 168, 1.7.2015, bls. 4.] 

 


