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Целта на оваа Директива е да се постигне
интегрирана заштита и контрола на зголемување на
загадувањето од одредени активности. Со неа треба се
предвидуваат мерки за заштита или намалување на
емисиите во воздухот, и тлото од зголемени активности,
вклучувајќи и мерки кои се однесуваат на отпад, за да се
постигне високо ниво на заштита на животната средина во
целина.

Во анексот I од Директивата дадена и листа на
индустриски загадувачи.

Директивата е усвоена на 15 јануари 2008, објавена е
во Службениот весник на ЕУ на 29.01.2008 година и влегува
во сила 20 по објавувањето во Службениот весник
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КАТЕГОРИИ НА ЗАГАДУВАЧИ ОД ИНДУСТРИСКИ 

АКТИВНОСТИ
1. ЕНЕРГЕТСКИ ИНДУСТРИИ
• Инсталации за согорување со топлински капацитет поголем од 50 MW.
• Минерални масла и рафинериски гасови
• Постројки за гасиифицирање и втечнување на јаглен

2. ПРОИВОДСТВО И ПРОЦЕСИРАЊЕ НА МЕТАЛИ
• Инсталции за проиводи од желео или челик
• Инсталации за процесирање на феролегури

3. МИНЕРАЛНА ИНДУСТРИЈА
• Инсталации за производство на цемент.
• Инсталации за производство на стакло.
• Инсталации за топење на минерални субстанци
• Инсталации за производство на керамички производи.

4. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА
• Хемиски инсталации за прозиводство на базни органски хемикалии
• Хемиски инсталации за прозиводство на базни неоргански хемикалии
• Хемиски процеси за производство на базни фармцевтски производи.
• Хемиски инсталации за производство на експлоиви.
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ОПШТИ ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ ОБВРСКИ НА 

ОПЕРАТОРОТ

Земјитечленки треба да обезбедат неопходни мерки со кои

надлежните органи треба да обезбедат дека инсталациите ќе работат

на начин да:

•Сите усвоени превентивни мерки ќе бидат почитувани за спречување

на загадувањето.

•Да не се предизвика значително загадување.

•Во случај при производството да се ослободуваат отпадни материи,

ќе биде потребно во колку е економски оправдано да се рециклираат

или да се одложат на одредено време за да се намали влијанието врз

животната средина.

•Ефикасно користење на енергијата.

•Мерки за спречување на хавари и ограничување на последиците.
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Д О З В О Л И

Треба да се обезбедат мерки дека новите инсталации нема да

може да работат без дозвола издадена во согласност со оваа

Директива.

Треба да се обезбедат неопходни мерки дека при барање на

донации за дозволи за постојни инсталации, надлежниот орган ќе треба

да ги вклучи следниве описи:

•За инсталацијата и нејзините активности.

•За суровините, помошните материјали, други субстанции и енергијата

произведена или употребена во инсталацијата.

•За природата и количините на емисии за секој флуид, а исто така за

поголемите влијанија на емисиите врз животната средина.

•За предложени технологии со кои не може да се намали емисијата.

•Планирани мерки за следење на емисиите врз животната средина.

•Главните алтернативи од студии предложжени од апликанттот.
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Треба да се обезбедат мерки дека условите и процедурите за

добивање согласност за добивање на донација ќе биде во целосна

координација на повеќе од еден компетентен надлежен орган.

Сите одобрени донации мора да имаат вклученo детали за

заштита на воздухот, водата и тлото.

УСЛОВИ ЗА ДОЗВОЛАТА

Земјите членки треба да обезбедат дека сите неопходни мерки

ќе бидат усогласени со барањата за одобрените донации, со цел да се

постигне високо ниво за заштита на животната средина во целост,

односно заштита на воздухот, водата и тлото.

Во случај на нови инсталации, или значителни промени на

постојните, сите важни податоци или заклучоци треба да бидат

разгледани за целите на дозволата за донација.

Во дозволата треба да бидат вклучени граничните вредности

за загадувачките супстанции, а во колку е потребно во дозволата

треба да бидат вклучени и барањата за заштита на земјата и

подземните води.
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Во дозволата треба да биде опфатена соодветна опрема за

следење на емисијата, во која ќе биде наведена методологијата и

интервалите за мерење, процедура за оцена со обврска да се

достави до надлежниот орган за проверка за усогласеност со

дозволата.

Дозволата треба да содржи мерки за услови кои се

различни од вообичаените експлоатациони услови. Во такви случаи

ако има опасност по животната средина треба да има опција за

моментално запирање и прекин на експлоатацијата.

Без сомневање на обврската за примена на процедурата со

дозволата од Директивата, Земјите членки може да пропишат

одредени барања за одредени категории на инсталации во општите

обврски наместо поединечни услови во дозволата да подготват

интегриран пристап за остварување на високо ниво на заштита на

животната средина.
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НАЈДОБРИ ДОСТАПНИ ТЕХНИКИ И НАЈКВАЛИТЕТНИ СТАНДАРДИ ЗА 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Кога со квалитетен стандард за животната средина се бараат

строги услови тогаш се користат најдобрите расположиви техники.

Дополнителни мерки треба да се бараат во дозволата кои може да се

применат со усогласување со квалитетни стандарди за животна

средина.

ПРОМЕНА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ОД СТРАНА НА ОПЕРАТОРИТЕ

Земјите членки треба да обезбедат мерки дека операторот ќе

ги информира надлежните органи за сите планирани промени во

експлоатацијата. По прифаќањето на промените надлежните органи ќе

треба да ја надградат дозволата или условите.

Земјите членки треба да обезбедат неопходни мерки дека за

планирани не значајни промени операторот ќе може да го направи без

идавање на нова дозвола. Пријава за дозвола и одлука од надлежен

орган мора да ги покрие само деловите од инсталацијата кои се

предмет на измена.
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УСОГЛАСЕНОСТ НА УСЛОВИТЕ СО ДОЗВОЛАТА

Условите во дозволата мора да бидат усогласени од страна

на оператарот кога инсталацијата е во работа.

Операторот мора редовно да го информира надлежниот орган

за резултатите на испуштање и без доцнење за секој неважен или

несреќен случај, кои значително влијаат врз животната средина.

Земјите членки треба да превземат неопходни мерки за да се

осигура дека операторите на инсталациите ќе ги покријат трошоците

на претствниците на надлежниот орган за нивната помош за

изведување на инспекциите на инсталацијата.

ДОСТАПНОСТ ДО ИНФОРМАЦИИТЕ И ТРАНСПАРЕНТНО УЧЕСТВО ВО 

ПРОЦЕДУРАТА ЗА ДОЗВОЛА

Земјите членки треба да обезбедат дека е важно јавноста да

добие почетни и корисни податоци да учествува во процедурите за:

•Издавање на дозволи за нови инсталации.

•Издавање дозволи за поголеми промени.

•Надградба на дозволата или условите за дозвола.
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Резултатите од следењето на испуштањето (емисиите) во

согласност со условите за дозволата треба да се доставуваат до

надлежниот орган и да бидат достапни за јавноста.

Кога ќе биде донесена некоја одлука, надлежниот орган треба

да ја информира јавноста во согласност со одредените процедури, а

треба да се направат да бидат достапни за јавноста следниве

информации:

•Содржината на одлуката, вклучувајќи и копија од дозволата за било

кои услови и за било кои наредни надградби.

•Треба да се земат во предвид важноста на истражувањата и

мислењата изразени преку јавниот интерес, оправданоста и

разгледувањата врз чија основа се базира одлуката, вклучувајќи и

информации за учеството на јавноста во процесот.

ДОСТАПНОСТ ДО ЗАКОНИТОСТА

Земјите членки треба да обезбедат дека во согласност со

одреден национален законски систем, членовите на јавното мислење

треба да имаат пристап за преглед на процедурата пред да се донесе

процедурална законска одлука во случај да:
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•Тие да имаат доволен интерес.

•Кога ќе се утврди нарушување на правото, административниот

процедурален закон ова го поставува како предуслов.

Земјите членки треба да одредат при кои услови одлуките,

актите или пропустите треба да бидат оспорени.

Формите за доволен интерес и нарушување на правото треба

да ги одредат земјите членки доследно со целите на барањата на

јавниот интерес.

Законските одредби не треба да ја исклучат можноста за

прелиминарен преглед на процедурата пред административниот орган

и не треба да влијае на барање за административен преглед пред

законскиот преглед на процедурите.

За понатомошна успешност на законските одредби, Земјите

членки треба да обезбедат дека практичните информации се

изработени да бидат достапни до јавноста во пристапот на

административниот и законскиот преглед на процедурите.
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РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИИ

Во поглед на размена на информации Земјите членки треба

да превземат неопходни мерки на секои три години да ги испраќаат

до Комисијата достапните податоци за граничните вредности за

специфични категории на активности.

Комисијата треба да организира размена на информации

помеѓу Земјите членки и индустриите ориентирани кон најдобрите

достапни техники, придружени со следење и развој.

Во интервалите од три години Земјите членки треба да

испраќаат информации до Комисијата за примена на Директивата во

облик на извештај. Комисијата треба да публикува заеднички

извештај за примена на Директивата во период од девет месеци по

добивање на извештаите на Земјите членки. Комисијата треба да го

препрати заедничкиот извештај до Европскиот Парламент и Советот и

ако е неопходно да го надополни со предлози.

Земјите членки треба да формираат или да именуваат орган

или органи кои ќе бидат одговорни за размена на информации и

соодветно на тоа да ја информираат Комисијата.
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ПРЕКУГРАНИЧНИ ВЛИЈАНИЈА

Во колку некоја Земја членка е информирана дека

експлоатацијата на некоја инсталција на нејзина територија веројатно

прави значителни негативни влијанија врз животната средина во друга

Земја членка, Земјата членка на чија територија е инсталацијата и има

соодветна дозвола треба да испрати барање до другата Земја членка за

добивање соодветни податоци за нивните дозволи. Таквата

информација треба да послужи како основа за консултации неопходни

во рамките на билатерални односи помеѓу двете Земји членки на

реципрочни и еднакви основи.
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