
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED)’nin ana konusu Avrupa 
Birliğinde yer alan çeşitli sanayi tesislerinden kaynaklanan kirliliğinin 
minimum seviyeye indirilmesidir.  EED’nin dayandığı temel prensipler, 
kirlilikten kaçınmak için entegre yaklaşım, emisyonların azaltılması 
için mevcut en iyi tekniklerin kullanılması, toprağın korunması, 
uygulamanın denetimlerle desteklenmesi ve halkın katılımı olarak 
adlandırılabilir. Paylaşım ve geliştirme alanı yaratarak, EED 
uygulamalarının teşviki, Avrupa Birliğinin ilgi alanında yer almaktadır.  
Direktifin Temeli 
Endüstriyel üretim süreçleri, kirletici hava emisyonları, atık su deşarjı ve 
atık üretimi nedeniyle Avrupa'da oluşan toplam kirlilikte önemli bir 
paya sahiptir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/75/EU sayılı 
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED), sanayi tesislerinden kaynaklanan 
kirliliğin düzenlenmesinde AB’nin ana mevzuatıdır. EED’nin amacı, 
AB’deki zararlı sanayi emisyonlarının azaltılması ve Mevcut En İyi 
Tekniklerin (MET) daha iyi uygulanması ile insan sağlığı ve çevrenin 
yüksek düzeyde korunmasını sağlamaktır. EED’nin Ek-1’inde listelenen 
sanayi faaliyetlerinde yer alan 50.000 civarında tesis çevre iznine (Üye 
Ülkelerin ilgili otoritelerince düzenleyeceği) tabidir. Söz konusu çevre 
izni, EED hükümlerine göre düzenlenmiş şartları içermelidir.   
IMPEL, ilgili çevre otoritelerinin hali hazırda yürüttüğü EED 
uygulamalarına ilişkin faaliyetler üzerine çeşitli çalışmalar yapmıştır. 
Özellikle, EED denetimleri ve izinleri üzerine yapılan projelerin yanı sıra, 
IMPEL gözden geçirme çalışmaları (IRI), DTRT (Doğru Şeyi Yap) ve kolay 
araçlar (easyTools) gibi projeler EED gerekliliklerinin anlaşılması ve 
uygulanmasında önemli araçlar olmuştur.  Bu proje ile Avrupa’da EED 
uygulanmasında yeni destek alanlarının keşfedilmesi için bir adım daha 
atılmıştır.   
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http://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm


 

Özet İçerik 
Bu projenin maksadı EED’de daha iyi uygulamaların elde edilmesidir. 
Proje izin verme, halkın katılımı, çevre denetimleri ve gözetimlerinde 
etkinliğin ve verimliliğin artırılması başlıklarının altında aşağıdaki 
hususları kapsamaktadır: 

 Denetim ve izleme kaynaklarında optimizasyon kapsamında, 
farklı denetim ve izleme birimleri arasında koordinasyon ve 
işbirliğini teşvik etme,  

 MET sonuçlarının uygulanması, denetim çalışmaları ile toprak ve 
yeraltı suyu kirlilik durum raporları için iyi örneklerin 
geliştirilmesi,   

 En ciddi EED ihlallerinin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve 
önlenmesi, 

 Halkla verimli iletişimin sağlanması; denetim ve gözetim sonuç 
raporlarının halkla aktif paylaşımı, 

 Ciddi çevre şikâyetleri, olay ve kazalara müdahale yöntemlerinin 
geliştirilmesi,  

 Daha kolay ölçme ve değerlendirme yapmayı sağlayan, 
işlevselliği ve verimliliği artıracak elektronik denetim kontrol 
listelerinin kullanılması.  

 
Projeden Beklentiler  
Proje ekibi, teknik çalıştayların yer aldığı, geniş katılımlı yıllık ortak 
toplantılar düzenlemektedir. Bu çalıştaylarda, ulusal otoritelerin 
uygulamaları anlatılacak ve tartışılacak, ülkeler bilgi ve deneyimlerini 
paylaşacak, saha ziyaretlerinin de yer aldığı ortak denetimler organize 
edilecek ve EED uygulamaları desteklenecektir. Aynı zamanda, izin ve 
denetim için yeni araçlar geliştirilecektir. IMPEL tarafından mevcut 
durumda geliştirilmiş olan IRAM uyumlaştırılacaktır. Denetimlerde 
kullanılmak üzere elektronik kontrol listeleri ve internette aktif 
yayımlanacak olan denetim raporu formatı geliştirilecektir. MET 
uygulamaları, saha durum raporlarının içeriği, işletmelerin tesis iç 
izleme ve raporlama zorunlulukları gibi özel başlıklar incelenecektir. Bu 
projenin başlangıcında, EED’de yer alan çeşitli konulara yönelik pratik 
kılavuz ilkeleri içerecek bir rehber dokümanın hazırlanması 
öngörülmüştür.  Rehber doküman, bu projenin çıktıları ile birlikte, 
IMPEL tarafından daha önce yapılan çalışmaları da içerecektir.  Bir 
sonraki adım, proje ekibinin gerçekleştireceği ülke ziyaretleri aracılığı ile 
üye ülke otoritelerince bu araçların uygulanmasının desteklenmesi 
olabilecektir. 
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