
Cilj Direktive o industrijskih emisijah (IED) je zmanjšanje 

obremenjevanja okolja v Evropski uniji iz različnih industrijskih virov. 

IED direktiva temelji na večih načelih, predvsem na integriranem 

pristopu zmanjševanja obremenjevanja okolja, uporabi najboljših 

razpoložljivih tehnik (BAT) z namenom zmanjševanja emisij, zaščiti tal, 

izvrševanju direktive podprti z inšpekcijskim nadzorom in sodelovanju 

javnosti. V interesu Evropske unije je, da se vzpodbuja implementacija 

IED direktive z zagotavljanjem enakega pristopa za vse članice.   

 

Uvod 
Industrijski proizvodni procesi so izvor pomembnega deleža celotnega 

obremenjevanja okolja v Evropi zaradi emisij snovi v zrak, izpustov 

odpadnih vod in proizvajanja odpadkov. Direktiva 2010/75/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah (IED) je glavni 

instrument EU za regulacijo emisij onesnaževal iz industrijskih naprav. 

Cilj IED direktive je doseganje visokega nivoja zaščite zdravja ljudi in 

okolja v celoti, z zmanjševanjem škodljivih industrijskih emisij po EU ter 

z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik (BAT). Okoli 50.000 naprav, ki 

izvajajo industrijsko dejavnost opredeljeno v Prilogi I. IED direktive, 

morajo to izvajati skladno z dovoljenjem (ki so ga izdali upravni organi v 

državah članicah). Takšno dovoljenje mora vsebovati pogoje 

postavljene skladno z načeli in zahtevami IED direktive. 

IMPEL je že opravil določeno delo, ki olajšuje vsakdanje delovanje 

pristojnih organov pri implementacije IED direktive. Pretekli projekti 

vezani na IED inšpekcijski nadzor in izdajanje dovoljenj, kakor tudi IRI 

projekti ter projekta DTRT (Narediti pravo stvar) in easyTools so 

omogočili boljše razumevanje in izvrševanje obvez, temelječih na IED 

direktivi. Ta projekt pa je nadaljnji korak glede zagotavljanja enakega 

pristopa implementacije IED direktive za vse članice EU. 
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Na kratko o projektu 
Namen projekta je pomoč pri ustvarjanju boljše implementacije IED 

direktive. Posebna pozornost je posvečena izdajanju dovoljenj, 

sodelovanju javnosti in povečanju učinkovitosti inšpekcijskih nadzorov 

in kontrole na način: 

• vzpodbujanja sodelovanja in koordinacije med različnimi 

inšpekcijskimi in nadzornimi organi z namenom racionalizacije in 

optimizacije uporabe inšpekcijskih in nadzornih virov; 

• razvoja primerov dobre prakse glede najboljših razpoložljivih 

tehnik  (BAT), dela inšpekcije in izdelavi izhodiščnega poročila 

onesnaženja tal in podzemnih vod; 

• ocene, evalvacije in zmanjševanje najresnejših oblik 

nespoštovanja IED direktive; 

• optimizacije komunikacije z javnostjo in aktivne objave 

rezultatov inšpekcijskih nadzorov in kontrole; 

• razvoja odzivnih metod na resne pritožbe vezane na okolje, 

izredne dogodke in nesreče v okolju; 

• izdelave in uporabe elektronskih kontrolnih listov za izvajanje 

inšpekcijskega nadzora in kontrole s poudarkom omogočanja 

lažjega ocenjevanja in evalvacije rezultatov tega dela. 

 

Željeni cilj 

Projektna skupina organizira skupne letne sestanke za večjo skupino 

udeležencev, ki imajo naravo tehničnih delavnic. Na teh delavnicah 

bodo predstavljeni in prediskutirani pristopi različnih držav, izmenjavale 

se bodo dobre prakse, organizirani bodo skupni inšpekcijski pregledi na 

terenu, prav tako pa se bo podpirala implementacija IED direktive. 

Vzporedno se bodo oblikovala orodja za podporo izdajanju dovoljenj in 

izvajanju inšpekcijskega nadzora. Prilagodila se bodo že obstoječa 

orodja, ki jih je izdelal IMPEL, kot je IRAM (Metoda integrirane ocene 

tveganja). Izdelale so bodo elektronske kontrolne liste (»checklists«) za 

izvajanje inšpekcijskega nadzora in obrazci za aktivno objavo rezultatov 

inšpekcijskih nadzorov na internetu. Preučile se bodo posebne teme kot 

je uporaba BAT pod enakimi pogoji za vse, vsebina izhodiščnih poročil, 

obseg obveznosti upravljavcev naprav glede izvajanja monitoringov in 

poročanja. Na začetku projekta je bilo odločeno, da se bo težilo k 

izdelavi priročnika s praktičnimi smernicami glede različnih vidikov IED 

direktive. Priročnik bo temeljil na predhodnem delu IMPEL in rezultatih 

tega projekta. V naslednji fazi bodo člani projektne skupine s svojimi 

obiski posameznih držav pripomogli pristojnim organom držav članic pri 

uporabi orodij. 
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