
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) ma na celu 
zminimalizowanie zanieczyszczeń pochodzących z różnych źródeł 
przemysłu w Unii Europejskiej. Przedmiotowa dyrektywa  oparta jest na 
wielu zasadach takich jak: zintegrowane podejście do zapobiegania 
zanieczyszczeniom, stosowanie najlepszych dostępnych technik w celu 
zredukowania emisji, ochrona gleby, egzekwowane prawa przez 
wspieranie działań kontrolnych oraz udział społeczeństwa. W interesie 
Unii Europejskiej leży wspieranie wdrażania dyrektywy IED przez 
stworzenie wyrównanych warunków. 
 
Tło: 
Procesy produkcji przemysłowej stanowią znaczny udział całkowitego 
zanieczyszczenia w Europie z powodu emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
zrzutu ścieków oraz wytwarzania odpadów. Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/EU jest podstawowym narzędziem Unii 
Europejskiej regulującym emisję zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych. 
Celem dyrektywy IED jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi i środowiska jako całości poprzez redukcję szkodliwych emisji  
z przemysłu w całej Unii Europejskiej, w szczególności poprzez stosowanie 
najlepszych dostępnych technik (BAT). Około 50 000 instalacji 
prowadzących działalność przemysłową wymienioną w Załączniku nr 1 
dyrektywy IED wymaga funkcjonowania zgodnego z pozwoleniem 
(wydanym przez organy w Krajach Członkowskich). Takie pozwolenie 
powinno zawierać warunki  ustalone zgodnie z zasadami i przepisami 
dyrektywy IED. 
IMPEL jak do tej pory wykonał pracę, która przyczyniła się do  ułatwienia 
wdrażania dyrektywy IED w działalności właściwych organów. Szczególnie 
projekty IED dotyczące działań kontrolnych oraz obowiązku uzyskania 
pozwolenia, ale również IRIs, DTRT and easyTools projekty  wpłynęły na 
lepsze zrozumienie i egzekwowanie wymagań dyrektywy IED. Ten projekt 
jest kolejnym krokiem do ustalenia warunków prowadzenia  działań 
mających na celu wdrażanie dyrektywy IED w Europie. 
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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


 

Treść: 
Projekt został stworzony aby ułatwić wdrażanie dyrektywy IED.  
Ma to szczególne znaczenie w przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia, 
udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska oraz 
podnoszeniu wydajności i efektywności kontroli oraz nadzoru ochrony 
środowiska poprzez:   

 wspieranie współpracy i koordynacji działań pomiędzy różnymi  
organiami kontroli i nadzoru z przedstawieniem kierunku usprawnienia  
i optymalizowania korzystania  z zasobów kontroli i nadzoru; 

 rozwijanie przykładów dobrych praktyk w wykorzystaniu konkluzji BAT, 
działaniach kontrolnych oraz zbioru sprawozdań bazowych dotyczących 
stanu skażenia gleby i wód podziemnych;  

 ocenę i łagodzenie najpoważniejszych niezgodności z dyrektywą IED; 

 optymalizowanie kwestii komunikacji ze społeczeństwem oraz czynne 
udostępnianie społeczeństwu  wyników działań kontroli i nadzoru;  

 rozwijanie metod działań po poważnych interwencjach, incydentach 
oraz wypadkach dotyczącychy środowiska; 

 utworzenie i wykorzystanie elektronicznych list kontrolnych  
w działaniach kontroli i nadzoru mając na uwadze wydajność  
i efektywność tych działań, które mogą być łatwiej zmierzone i ocenione.   

 
Oczekiwany efekt: 
Grupa projektu przygotowywuje roczne, wspólne spotkania dla większych 
grup, które mają charakter warsztatów. Podczas warsztatów będą 
poddawane dyskusji, przedstawiane przez poszczególne, krajowe organy 
podejścia do zagadnień ochrony środowiska, prowadzona będzie wymiana 
dobrych praktyk, organizowane będą wspólne kontrole w terenie oraz 
wspierane będzie wdrażanie zapisów dyrektywy IED. Jednocześnie rozwijane 
będą nowe instrumenty wspierające kwestie pozwoleń oraz kontroli.  
Zostaną przyjęte narzędzia do tej pory rozwinięte przez IMPEL, takie jak 
IRAM.  Rozwijane będą elektroniczne listy kontrolne w celu przedstawiania 
wyników kontroli oraz wzory do publikowania protokołów kontroli  
w internecine. Zostaną również omówione specjalne tematy, jak 
wyrównianie warunków stosowania BAT, treść sprawozdania bazowego, 
zakres prowadzenia monitoringu przez prowadzącego instalację oraz 
obowiązki sprawozdawczości. Na początku projektu zostało ustalone, iż 
podczas przedmiotowego projektu zostanie utworzony przewodnik, który 
będzie przedstawiał praktyczne wskazówki dla różnych aspektów dyrektywy 
IED. Przewodnik będzie nawiązywał do wcześniej wykonanej pracy przez 
IMPEL oraz również do osiagnietych rezultatów tego projektu. Następnie 
wprowadzanie narzędzi przez krajowe, członkowskie organy powinno być 
wspierane oraz sprawdzane poprzez prowadzenie wizyt krajowych. 
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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

