
Директивата за индустриски емисии (IED) е за намалување на 
загадувањето од различни индустриски извори во рамките на 
Европската унија. IED директивата се базира на неколку принципи, 
имено интегриран пристап за избегнување на загадувањето, примена 
на најдобрите достапни техники за намалување на емисиите, 
заштита на почвата, спроведување поддржано од инспекции и учество 
на јавноста. Во интерес е на Европската унија да се поттикне 
имплементацијата на IED, преку создавање на заедничко ниво за нејзина 
примена. 

Историска позадина 

Процесите на индустриското производство имаат значителен удел врз 
вкупното загадување во Европа а тоа се должи на нивните емисии на 
загадувачи во воздухот, испуштањето на отпадните води и на создавањето 
на отпадот. Директивата на индустриски емисии 2010/75 / ЕУ на Европскиот 
парламент и на Советот (IED) е главниот инструмент на ЕУ што ги регулира 
емисиите на загадувачките материи од индустриските инсталации. IED има 
за цел да се постигне високо ниво на заштита на здравјето на луѓето и 
животната средина, земени како целина, преку намалување на штетните 
индустриски емисии низ ЕУ, особено преку подобра примена на најдобри 
достапни техники (НДТ). Околу 50.000 инсталации ги преземаат 
индустриските активности наведени во Анекс I од IED и од нив се бара да 
работат во согласност со дозвола (доделена од страна на надлежните 
органи во земјите-членки). Оваа дозвола треба да содржи услови утврдени 
во согласност со принципите и одредбите на IED. 

IMPEL веќе има направено некои работи за олеснување на спроведувањето 
на IED во секојдневната работа на надлежните органи. Особено на проекти 
на IED инспекции и дозволи, но, исто така, и на проектите IRIs,  DTRT и 
easyTools што го отворија патот за подобро разбирање и спроведување на 
IED обврските. Овој проект е уште еден чекор напред кон воспоставување на 
еднакви правила на игра во однос на спроведувањето на IED во Европа. 
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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


 

Содржина во кратки црти 

Проектот има за цел да помогне да се оствари подобра имплементација на 
IED. Особено во поглед на издавањето на дозволи, вклучување на јавноста, 
како и зголемување на ефикасноста и ефективноста на инспекциите во 
животната средина и надзорот преку: 

• подобрување на соработката и координација помеѓу различни тела 
на инспекцискиот надзор со цел рационализација и оптимизирање 
на употребата на ресурсите на инспекцискиот надзор; 

• развој на примери на добра практика во примената на НДТ 
заклучоците, инспекциски работи и составувањето на основен 
извештај за загадување на почвата и подземните води; 

• проценка, оценка и ублажување на најсериозните видови на 
неусогласеност со IED; 

• оптимизација на комуникацијата со јавноста и активна распределба 
на резултатите од инспекцијата и работата на надзор на јавноста; 

• развој на методи на реакција по сериозни поплаки, инциденти и 
несреќи во животната средина; 

• создавање и користење на електронски листи за проверка и 
работата на надзорот со цел да им се овозможи ефикасност и 
ефективност и да може полесно да се мери и оценува. 

 

Oчекувани резултати 

Проектниот тим подготвува годишни заеднички состаноци за поголема 
група на учесници кои имаат карактер на технички работилници. Во текот 
на овие работилници пристапите на националните власти ќе бидат 
презентирани и дискутирани, размена на добри практики ќе се олесни, ќе 
се организираат заеднички инспекции вклучувајќи посети на лице место и 
ќе бидат поддржани при спроведувањето на IED. Паралелно ќе се 
развиваат нови алатки за поддршка на дозволи и инспекцијата. Алатките 
кои се веќе развиени од страна на IMPEL, како ИРАМ, ќе се прилагодат. Ќе 
се изготват електронски листи за проверка за вршење на инспекциски 
надзор и формулари/обрасци за активно објавување на извештаите од 
инспекцијата на интернет. Специјални теми, како ниво на примена на НДТ, 
содржината на основните извештаи, степенот на само-мониторингот од 
страна на операторот и обврските на операторите за известување ќе се 
испитуваат. На почетокот на проектот беше одлучено дека проектот треба 
да  произведе книга/прирачник за насоки, која ќе им даде практични 
упатства за различни аспекти на IED. Прирачникот за насоки ќе се подготви 
според претходно направен план од страна на IMPEL а исто така и од 
резултатите од овој проект. Во следните чекори, примена на алатките од 
страна на националните власти ќе биде многу поддржана, меѓу другото, 
преку посети на проектниот тим во земјата. 
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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

