
Tilskipun um losun í iðnaði stuðlar að því að koma í veg fyrir eða 
lágmarka mengun frá ýmsum iðnaðarferlum á öllu Evrópska 
efnahagssvæðinu. Tilskipunin er byggð á nokkrum meginreglum, þ.e. 
samþættum aðferðum til að koma í veg fyrir mengun, beiting bestu 
fáanlegu tækni til að draga úr mengun, jarðvegsverndun, framkvæmd 
sem er studd af eftirliti og þátttöku almennings. Það er í þágu 
Evrópusambandsins að styrkja innleiðingu á tilskipuninni og skapa 
þannig jafnan samkeppnisgrundvöll.   
 
Bakgrunnur 
Iðnaður og iðnaðarferlar eru uppspretta mikils hluta af allri mengun í 
Evrópu vegna losunar þeirra á mengandi efnum í loft, vatn og jörð og 
myndunar úrgangs. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
2010/75/ESB um losun í iðnaði (samþættar mengunarvarnir og eftirlit 
með mengun) (IED-tilskipunin) er aðal verkfæri ESB til að stýra losun 
mengandi efna frá iðnaði. IED-Tilskipunin miðar að því að ná háu 
verndarstigi fyrir heilsu almennings og umhverfið í heild sinni með því 
að draga úr hættulegri losun frá iðnaði á öllu Evrópska 
efnahagssvæðinu, sérstaklega með því að nýta betur beitingu bestu 
fáanlegu tækni (BAT).  Um það bil 50.000 stöðvar sem falla undir 
viðauka I við tilskipunina eru skyldaðar til að starfa í samræmi við 
starfsleyfi (sem er útgefið af eftirlitsstjórnvöldum).  Starfsleyfið á að 
innihalda skilyrði sem sett eru í samræmi við meginreglur og ákvæði í 
tilskipuninni um losun í iðnaði. 
IMPEL hefur þegar unnið verkefni til að auðvelda innleiðingu á IED-
tilskipuninni inn í daglegar skyldur lögbærra yfirvalda. Sérstaklega skal 
nefna verkefni um eftirlit og leyfisveitingar og einnig svokölluð IRI og 
DTRT verkefni, sem og easyTools verkefnið, sem hafa lagt grunn að 
betri skilningi og framkvæmd. Þetta verkefni er skref í átt að betri 
samræmingu í innleiðingu IED-tilskipunarinnar í Evrópu.  
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http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/inspections.htm
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Stutt samantekt 
Tilgangur verkefnisins er að stuðla að betri innleiðingu á IED 
tilskipuninni. Það hefur sérstaka tilvísun til leyfisveitinga, þátttöku 
almennings og aukningu á hagkvæmni og skilvirkni eftirlits og vöktunar 
með því að:  

 efla samvinnu og samræmingu milli mismunandi eftirlits og 
vöktunaraðila með það fyrir augum að hagræða og hámarka þá 
krafta sem fyrir eru í eftirliti og vöktun; 

 útbúa dæmi um góðar venjur í beitingu á niðurstöðum um bestu 
fáanlegu tækni, í  framkvæmd eftirlits, og gerð skýrslu um 
grunnástand jarðvegs og grunnvatnsmengunar; 

 skoða, meta og draga úr alvarlegustu frávikunum við IED-
tilskipunina; 

 hámarka samskipti við almenning og hafa virka miðlun á 
upplýsingum og niðurstöðum úr eftirliti og vöktun til 
almennings;  

 þróa aðferðir og viðbrögð við alvarlegum kvörtunum, óhöppum 
og slysum; 

 þróa og nota rafræna gátlista fyrir skoðanir og eftirlit í því skyni 
að auðvelda mat á hagkvæmni og skilvirkni þess.  

 
Væntanlegar niðurstöður 
Verkefnisteymið verður með árlega fundi fyrir stærri hóp þátttakenda 
sem miða að því að miðla tæknilegum útfærslum. Á þessum fundum 
verða kynntar aðferðir mismunandi stjórnvalda og þær ræddar, þá fer 
fram miðlun á góðum starfsvenjum á milli þátttakenda. Skipulagðar eru 
sameiginlegar skoðanir og eftirlit þ.m.t. vettvangsheimsóknir og stuðlað 
að betri innleiðingu á IED tilskipuninni. Þróaðar verða aðferðir til að 
styðja við leyfisveitingu og eftirlit. Þá verða eldri aðferðir sem þegar 
hafa verið þróaðar af IMPEL skoðaðar og bættar. Útbúnir verða rafænir 
gátlistar til að nýta við framkvæmd eftirlits og farið yfir hvernig best sé 
að birta eftirlitsskýrslur á netinu. Þá verður einnig farið yfir og skoðuð 
sérstök viðfangsefni eins og samræmd beiting á bestu fáanlegu tækni, 
innihald skýrslna um grunnástand, innri vöktun og skýrslugjöf 
rekstraraðila.  

Í upphafi verkefnisins var ákveðið að útbúa handbók með hagnýtum 
leiðbeiningum um mismunandi þætti IED-tilskipunarinnar. Bókin mun 
einnig innihalda hagnýtar upplýsingar úr fyrri verkefnum sem IMPEL 
hefur farið í. Í framhaldinu er áætlað að styðja aðildarríki til að nýta sér 
verkfærin í handbókinni með heimsóknum og úttektum.   
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http://www.impel.eu/
http://www.impel.eu/projects/supporting-ied-implementation/
http://www.impel.eu/tools/guidance-implementation-ied-planning-execution-inspections/
http://www.impel.eu/tools/easytools-risk-assessment/
https://www.fms.nrw.de/lip/authenticate.do

