
Směrnice o průmyslových emisích (IED) je o minimalizování znečištění 
z různých průmyslových zdrojů v rámci Evropské unie. Směrnice o 
průmyslových emisích je založena na několika principech, zejména na 
integrovaném přístupu předcházení znečišťování, aplikaci nejlepších 
dostupných technik ke snížení emisí, ochraně půdy, podpoře 
prosazování inspekcemi a účastí veřejností. V zájmu EU je podpora 
implementace Směrnice o průmyslových emisích vytvořením rovných 
podmínek.   
 
Pozadí 
Průmyslové výrobní procesy tvoří značný podíl celkového znečištění v 
Evropě vzhledem k jejich emisím látek znečišťujících ovzduší, 
vypouštění odpadních vod a produkci odpadů. Směrnice Evropského 
parlamentu a rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED) je 
hlavním nástrojem EU k regulaci emisí znečišťujících látek z 
průmyslových zařízení. Cílem Směrnice o průmyslových emisích je 
dosáhnout vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí 
jako celku snížením škodlivých průmyslových emisí v celé EU, a to 
zejména prostřednictvím lepšího používaní nejlepších dostupných 
technik (BAT). Kolem 50,000 zařízení vykonávajících průmyslové 
činnosti uvedené v příloze I směrnice o průmyslových emisích musí být 
provozovány v souladu s povolením (uděleným úřady v členských 
státech). Toto povolení by mělo obsahovat podmínky stanovené v 
souladu se zásadami a ustanoveními IED. 
V rámci IMPELu již byla udělána nějaká práce k usnadnění 
implementace IED do každodenní práce příslušných úřadů. Zejména 
projekty  o inspekcích a povolování podle IED, ale také IRI, DTRT a 
easyTools projekty připravily cestu k lepšímu porozumění a prosazování  
povinností vyplývajících z IED. Tento projekt je dalším krokem k 
vytvoření rovných podmínek týkajících se implementace IED v Evropě. 
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Zkrácený obsah 
Projekt  má pomoci  k dosažení lepšího provádění IED. To se zvláštním 
ohledem na povolování, účast veřejnosti a zvýšení účinnosti a 
efektivnosti kontrol a dohledu v oblasti životního prostředí 
prostřednictvím: 

 Posílení spolupráce a koordinace mezi různými inspekčnímí a 
dozorovými úřady s ohledem na zefektivnění a optimalizaci 
využití inspekčních a dozorových zdrojů; 

 Vypracování příkladů dobré praxe při uplatňování závěrů o BAT, 
při inspekční práci a při sestavování základní zprávy o 
kontaminaci půdy a podzemních vod; 

 Posuzování, hodnocení a zmírnění nejzávažnějších typů 
nedodržení IED; 

 Optimalizace komunikace s veřejností a aktivní šíření výsledků z 
inspekcí a dozoru veřejnosti;  

 Vývoje metod odezvy na závažné stížnosti, havárie a mimořádné 
události v oblasti životního prostředí; 

 Tvorby a použití elektronických kontrolních seznamů pro 
kontrolní a dozorovou činnost s cílem umožnit efektivitu a 
účinnost práce tak, aby byla jednodušeji měřena a hodnocena.  

 
Požadovaný výsledek  
Projektový tým připravuje každoročně společné setkání větší skupiny 
účastníků, které mají charakter technických workshopů. Během těchto 
workshopů budou prezentovány a diskutovány přístupy národních 
úřadů, bude usnadněna výměna dobrých postupů, budou organizovány 
společné inspekce včetně společných kontrol na místě a bude 
podporována implementace IED. Souběžně budou vyvíjeny nové 
nástroje pro podporu povolování a inspekcí. IMPELem již vyvinuté  
nástroje, jako IRAM, budou přijaty. Budou vyvinuty elektronické 
kontrolní seznamy pro provádění inspekcí a formuláře pro aktivní 
publikaci zpráv o kontrole na internet. Budou posouzeny zvláštní 
témata jako jsou rovné podmínky aplikace BAT, obsah základních zpráv, 
rozsah  monitorovacích a ohlašovacích povinností provozovatele. Na 
začátku projektu bylo rozhodnuto, že tento projekt by měl usilovat o 
vytvoření průvodce, který by dával praktické pokyny o různých 
aspektech směrnice o průmyslových emisích.  Průvodce bude vycházet 
z již dříve vykonané práce v rámci IMPELu a také z výstupů z tohoto 
projektu. V následujícím kroku musí být členskými národními úřady 
podporována aplikace nástrojů kromě jiného tím, že bude vykonána 
návštěva země projektovým týmem.  
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http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
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