
Directiva privind emisiile industriale (IED) se referă la reducerea 
poluării din diferite surse industriale din Uniunea Europeană. IED se 
bazează pe câteva principii, şi anume o abordare integrată pentru a 
preveni poluarea, aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru 
reducerea emisiilor, protecţiei solului, controlul aplicării prin inspecţii 
şi participarea publicului. Este în interesul Uniunii Europene să susţină 
punerea în aplicare a IED prin crearea unor condiţii de concurenţă 
echitabile.  
Context 
Procesele industriale de producţie sunt responsabile pentru o 
contribuţie considerabilă la poluarea generală din Europa datorită 
emisiilor de poluaţi atmosferici, descărcărilor de  ape uzate şi generării 
de deşeuri. Directiva Parlamentului şi Consiliului European 2010/75/UE 
privind emisiile industriale este principalul instrument al UE ce 
reglementează emisiile care provin de la instalaţiile industriale. 
Directiva are ca scop atingerea unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii 
umane şi a mediului în ansamblul său prin reducerea emisiilor 
industriale nocive din UE, în particular printr-o aplicare mai bună a 
Celor Mai Bune Tehnici Disponibile (BAT). Circa 50.000 de instalaţii, în 
care se  desfăşoară activităţile cuprinse în Anexa 1 a Directivei, trebuie 
să fie operate în concordanţă cu o autorizaţie integrată de mediu 
(eliberată de autorităţile competente din Statele Membre). Această 
autorizaţie trebuie să conţină condiţii stabilite în concordanţă cu 
prevederile şi principiile IED. 
IMPEL a desfăşurat deja anumite activităţi pentru a înlesni punerea în 
aplicare a IED în activităţile zilnice ale autorităţilor competente. 
Proiectele privind inspecţiile şi autorizarea IED, cât şi proiectele IRI, 
DTRT şi easyTools au pavat drumul către o cât mai bună înţelegere şi 
punere în aplicare a obligaţiilor IED. Acest proiect este un pas înainte în 
direcţia creării unor condiţii de concurenţă echitabilă în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a IED în Europa. - 
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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/legal/law/inspections.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/air/quality/legislation/existing_leg.htm
http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Conţinut pe scurt  
Proiectul intenţionează să ajute la atingerea unei mai bune puneri în 
aplicare a IED. El se referă în principal la autorizare, la participarea 
publicului şi la creşterea eficienţei şi efectivităţii supravegherii şi 
inspecţiilor de mediu prin: 

 promovarea cooperării şi coordinării dintre diferitele organizaţii 
de supraveghere şi inspecţie pentru a optimiza şi raţionaliza 
utilizarea resurselor; 

 dezvoltarea unor exemple de bune practici în aplicarea 
concluziilor BAT, în activitatea de inspecţie şi în întocmirea 
raportului de referinţă privind contaminarea solului şi apei 
subterane; 

 aprecierea, evaluarea şi atenuarea celor mai serioase tipuri de 
neconformităţi cu prevederile IED; 

 optimizarea comunicării cu publicul şi diseminării active către 
public a rezultatelor activităţii de supraveghere şi de inspecţie;  

 dezvoltarea metodelor de reacţie după plângeri, incidente şi 
accidente grave; 

 crearea şi utilizarea listelor de verificare electronice pentru 
activitatea de supraveghere şi de inspecţie pentru ca aceasta să 
fie mai eficientă şi mai eficace şi pentru a fi mai uşor de măsurat 
şi evaluat. 

 
Rezultat dorit  
Echipa proiectului pregăteşte întâlniri comune anuale pentru un grup 
mai mare de participanţi, care au caracterul unor ateliere tehnice. În 
cadrul acestor ateliere vor fi prezentate şi discutate abordările 
autorităţilor naţionale, va fi înlesnit schimbul de bune practici, vor fi 
organizate inspecţii comune, inclusiv vizite în teren, şi va fi susţinută 
punerea în aplicare a IED. În paralel, vor fi dezvoltate instrumente noi 
pentru a sprijini autorizarea şi inspecţia. Instrumente deja dezvoltate de 
IMPEL, precum IRAM, vor fi adaptate. Vor fi dezvoltate liste de 
verificare electronice pentru inspecţii şi modele pentru publicarea 
activă pe internet a rapoartelor de inspecţie. Vor fi examinate subiecte 
speciale, precum asigurarea unor condiţii echitabile de concurenţă prin 
aplicarea BAT, conţinutul raportului de referinţă privind contaminarea 
solului şi apei subterane, importanţa obligaţiilor de automonitorizare şi 
raportare ale operatorilor. La demararea proiectului s-a decis că 
proiectul trebuie să producă un manual de îndrumare care să dea 
sfaturi practice cu privire la punerea în aplicare a diferitelor aspecte ale 
IED. Manualul va fi realizat pe baza activităţii anterioare a IMPEL, cât şi 
pe baza rezultatelor acestui proiect. Într-o etapă ulterioară, prin 
realizarea unor vizite în statele membre, se va susţine şi verifica 
aplicarea instrumentelor produse. 

IMPEL 

Punerea în aplicare a IED  

Inspecţii IED  

easyTools  

IRAM - Metoda Integrată 

de Evaluare a Riscului 

 Directiva privind 

emisiile industriale 

(IED) 

 Cele Mai Bune Tehnici 

Disponibile (BAT) 

 Autorizaţie 

 Inspecţii comune 

 Liste de verificare 

electronice 

 Raport de inspecţie 

 Manual de îndrumare 

 

http://www.impel.eu/
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