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Prenos IED – Izhodiščno poročilo

• Pravne podlage v IED glede Izhodiščnega 
poročila in monitoringa kakovosti tal in 
podzemnih voda

• Smernice Evropske Komisije glede 
Izhodiščnega poročila po členu 22 IED
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Smernice EK o IzhP
(osnutek 17.6.2013)



Koraki v izdelavi IzhP:

1. Identifikacija nevarnih snovi, ki so v uporabi, ki 
se proizvajajo ali izpuščajo na lokaciji naprave

2. Identifikacija RELEVANTNIH nevarnih snovi, ki 
lahko povzročijo onesaženje tal in podzemnih 
voda

3. Ocena tveganj na lokaciji naprave

4. Zgodovina lokacije

5. Okoljske danosti

6. Konceptualni model lokacije

7. Preiskave na lokaciji

8. Izdelava IzhP



1. korak: identifikacija vseh 
nevarnih snovi na lokaciji

• Aktivnosti: identificirajte katere nevarne snovi 
se uporabljajo, proizvajajo ali izpuščajo iz 
naprave

• Namen: ugotoviti ali se nevarne snovi 
uporabljajo, proizvajajo ali izpuščajo zaradi 
odločitve ali je potrebno izdelati IzhP. Izdelati 
je potrebno seznam VSEH snovi.



2. korak: identifikacija relevantnih 
nevarnih snovi

• Aktivnosti: identificirajte katere od nevarnih snovi iz koraka 
1., ki so glede na strokovno oceno zaradi svoje nevarnosti 
(toksičnosti, mobilnosti, obstojnosti, biorazgradljivosti in 
drugih lastnosti) sposobne onesnažiti tla / podzemne vode. 
Izključite tiste, ki niso zmožne onesnažiti tla / podzemne vode. 
Utemelji in zabeleži vse ugotovitve in odločitve glede 
izključenih snovi

• Namen: da se omeji nadaljnje aktivnosti na RELEVANTNE 
nevarne snovi, ki so zmožne onesnažiti tla / podzemne vode 
zaradi odločanja ali je potrebno izdelati / posredovati IzhP.



3. korak: ocena tveganj na lokaciji

• Aktivnosti: za vsako nevarno snov iz koraka 2. identificirajte DEJANSKE 
možnosti za onesnaženje tal / podzemnih voda na lokaciji naprave 
(vključno z možnostmi izpustov) glede na:
– Količino nevarne snovi
– Način skladiščenja
– Način prenosa / transporta na lokaciji
– Način uporabe
– Mesta izpustov
– Ukrepov, ki so / bodo (nove naprave) uvedeni za zaščito tal in podzemnih 

voda na lokaciji naprave

• Namen: identificirati katere nevarne snovi predstavljajo potencialna 
tveganja glede na obliko, količino, način pojavljanja. To so RELEVANTNE 
nevarne snovi, ki morajo biti vključene v IzhP !

• Opomba: Pristojni organ lahko ugotovi, da zaradi KOLIČIN (uporabljenih, 
proizvedenih, izpuščenih) nevarnih snovi ne obstaja možnost za 
onesnaženje tal / podzemnih voda in o njih ni potrebno pripraviti IzhP.
Tako odločitev, vključno z razlogi, mora sprejeti in hraniti pristojni organ.



4. korak: zgodovina lokacije

• Aktivnosti: priskrbite podatke o zgodovini 
lokacije, upoštevajte:
– Sedanjo rabo lokacije: emisije nevarnih snovi, nesreče 

in nezgode, razlitja, razsutja pri rutinskih, običajnih 
operacijah, talne obloge, prevleke, urejenost površin, 
spremembe nevarnih snovi…

– Preteklo rabo lokacije: izpusti istih ali drugih nevarnih 
snovi, kot sedanja raba / proizvodnja / izpusti. 
Prejšnja preiskovalna poročila, poročila o nesrečah, 
meritve kakovosti tal / podzemnih voda

• Namen: identificirati potencialne vire, ki so lahko 
vzrok za prisotnost snovi iz koraka 3. na lokaciji



5. korak: okoljske danosti

• Aktivnosti: identificirajte okoljske podatke o lokaciji vključno z:
– Topologijo
– Geologijo
– Hidrologijo (smer toka podzemnih voda)
– Druge potencialne migracijske poti (odtoki, kanali..)
– Okoljske posebnosti: posebni habitati, živalske / rastlinske vrste, 

zaščitena območja, itd.
– Raba okoliških zemljišč

• Namen: določiti poti nevarnih snovi ob emitiranju, kje jih iskati / 
pričakovati. Določiti dele okolja in prejemnike, ki so potencialno 
ogroženi. Določiti druge dejavnosti v okolici lokacije, ki lahko v 
okolje izpuščajo iste nevarne snovi, ki lahko migrirajo na lokacijo 
naprave. 



6. korak: konceptualni model lokacije

• Aktivnosti: uporabite rezultate korakov 3. in 5. za opis 
lokacije, zlasti mesta, tip, obseg in količine snovi iz 
preteklih onesnaženj in potencialne prihodnje emisije z 
navedbo zemeljskih plasti in podzemnih vodnih teles, 
ki so lahko zaradi teh emisij potencialno ogrožena. 
Navedite povezave med viri emisij, potmi po katerih se 
lahko onesnaževala premikajo in receptorji, ki bodo 
zaradi tega prizadeti.

• Namen: identificirati mesta, naravo in obseg obstoječih 
onesnaženj in določiti katere plasti tal in podzemna 
vodna telesa so zaradi tega lahko prizadeta. Primerjati 
to s potencialnimi bodočimi emisijami, da se ugotovi ali 
območja preteklih in bodočih onesnaženj sovpadajo.



7. preiskave na lokaciji

• Aktivnosti: če je na voljo dovolj informacij za 
kvantifikacijo stanja onesnaženja tal / podzemnih 
voda na osnovi korakov 1. do 6. potem nadaljujte 
s korakom 8. Če ni zadostnih informacij, potem 
so potrebne invazivne preiskave na lokaciji, da se 
te informacije pridobi.

• Namen: pridobiti dodatne kvantitativne 
informacije potrebne za kvantitativno oceno 
onesnaženja tal in podzemne vode z relevantnimi 
nevarnimi snovmi.



8. korak: izdelava IzhP

• Aktivnosti: izdelajte IzhP za napravo v katerem 
kvantificirajte stanje onesnaženja tal / 
podzemnih voda z relevantnimi nevarnimi 
snovmi.

• Namen: zagotoviti izdelavo IzhP v skladu z IED



Ponovna ocena IzhP

• Pri vsaki spremembi:
– Na napravi / v delovanju naprave

– Širitvi območja naprave

– Relevantnih nevarnih snovi (uporaba / proizvajanje / 
izpusti)

• Je potrebno PONOVNO OCENITI:

– Ali je potrebno izdelati IzhP (če ga do takrat ni bilo 
potrebno)?

– Ali je potrebno IzhP izdelati na novo oz. ga 
dopolniti (če je že izdelano)?





• Hvala za pozornost.





Primeri iz držav članic:
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