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Vydanie záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE 2012/135/EÚ z 28. februára 2012,
ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o
priemyselných emisiách stanovujú závery o najlepších dostupných technikách
(BAT) pre výrobu železa a ocele(BAT) pre výrobu železa a ocele.

U j í h d ti Ú d t ík E ó k j k i i dň 08 03 2012Uverejnením rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej komisie dňa 08.03.2012
začala plynúť lehota 4 rokov na prehodnotenie vydaných integrovaných povolení
podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z.z. a zavedenie nových najlepších dostupných
techník.

Článok 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ určuje, že príslušný orgán je povinnýČlánok 15 ods. 3 smernice 2010/75/EÚ určuje, že príslušný orgán je povinný
stanoviť limitné hodnoty emisií, ktoré zabezpečujú, že emisie za bežných
prevádzkových podmienok neprevyšujú úrovne znečisťovania súvisiace s
najlepšími dostupnými technikami stanovenými v záveroch o BAT (ďalej aj BAT

l i BAT )conclusion = BATc).
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Vývoj BREF pred vydaním záverov o BAT
pre výrobu železa a ocele

- prvotný referenčný dokument najlepších dostupných techník (BAT) pre výrobup ý ý j p p ý ( ) p ý
železa a ocele bol prijatý Európskou komisiou v roku 2001
- tento BREF slúžil ako podklad pri vydávaní prvých integrovaných povolení

- revízia prvotného dokumentu začala v novembri 2005
- úvodné stretnutie TWG sa konalo v septembri 2006
- obdobie zberu informácií a údajov sa ukončilo v júni 2007
- vo februári 2008 bol prístupný DRAFT #1 revidovaného BREF bez návrhu
záverov o BAT
- v júli 2009 bol prístupný DRAFT #2 revidovaného BREF vrátane návrhov záverov
o BAT
- záverečný míting TWG sa konal vo februári 2010

- schválenie záverov o BAT dňa 28.02.2012
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Závery o BAT pre výrobu železa a ocele

U. S. Steel Košice, s.r.o. ako člen medzinárodnej organizácie EUROFER (The
European Steel Association) mal priebežne prístup k informáciám a pracovným
materiálom z prípravy BREF a následne aj BATc.

V 07/2011 po získaní záverečného znenia draftu záverov o BAT bolo pristúpené k
d t il j lý j d tli ý h ddi l týk jú i h t h ló ií i št l ý h Udetailnej analýze jednotlivých oddielov týkajúcich sa technológií inštalovaných v U.
S. Steel Košice, s.r.o.

Po publikovaní záverov o BAT v 03/2012 boli aktualizované prvotné analýzy
hodnotenia plnenia BATc, boli zavedené pravidelné pracovné porady za účasti
vrcholového vedenia spoločnosti k prijímaniu opatrení na postupné zosúlaďovanievrcholového vedenia spoločnosti k prijímaniu opatrení na postupné zosúlaďovanie
sa s požiadavkami BAT.
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Závery o BAT pre výrobu železa a ocele

Závery o BAT pre výrobu železa a ocele pozostávajú zo 7 oddielov a to:
1. Všeobecné závery o BATy
2. Závery o BAT pre aglomeračné úpravne
3. Závery o BAT pre peletizačné zariadenia
4. Závery o BAT pre koksárney p
5. Závery o BAT pre vysoké pece
6. Závery o BAT pre výrobu a liatie ocele v kyslíkových konvertoroch
7. Závery o BAT pre výrobu a liatie ocele v elektrických oblúkových peciach7. Závery o BAT pre výrobu a liatie ocele v elektrických oblúkových peciach

Aplikovateľnosť v U. S. Steel Košice, s.r.o. sa týka:
oddiel č 1 – všeobecné závery o BAT ktoré sú aplikovateľné v celomoddiel č. 1 všeobecné závery o BAT, ktoré sú aplikovateľné v celom
priereze hutníckej prvovýroby.
oddiel č. 2 – prevádzka Príprava výroby (Aglomerácia)
oddiel č. 4 – prevádzka Koksovňap
oddiel č. 5 – prevádzka Vysoké pece
oddiel č. 6 – prevádzka Oceliareň 1 a prevádzka Oceliareň 2

Oddiely č. 3 a 7 nie sú aplikovateľné v podmienkach U. S. Steel Košice, s.r.o.
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Závery o BAT pre výrobu železa a ocele

Na prelome rokov 2012/2013 boli pripravované prílohy žiadosti obsahujúcep p p p y j
Zhodnotenie plnenia záverov o BAT pre jednotlivé dotknuté prevádzky a v 06/2013
boli z iniciatívy prevádzkovateľa podané žiadosti pre 5 dotknutých prevádzok,
týkajúce sa prehodnotenia vydaných integrovaných povolení.

Súčasťou podaní boli aj žiadosti o schválenie výnimiek z emisných limitov podľa
§ 22 ods 6 zákona č 39/2013 Z z§ 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z.z.

P k ltá iá h ľ jú i á SIŽP K ši i h b li š ži d tiPo konzultáciách s povoľujúcim orgánom SIŽP v Košiciach boli naše žiadosti v
01/2014 vzaté späť z dôvodu nevyjasneností podkladov a princípov k udeľovaniu
výnimiek z emisných limitov, zosúladenia požiadaviek BATc a platnej vyhlášky MŽP
SR č. 410/2012 Z.z. o emisných limitoch.ý
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Závery o BAT pre výrobu železa a ocele

Zo strany prevádzkovateľa boli následne spravované ekonomické/technické
podklady k zdôvodňovaniu žiadaných výnimiek a priebežne počas roka 2015 boli
opätovne podané žiadosti o prehodnotenie vydaných integrovaných povolení v
súvislosti uplatňovaním záverov o BAT.

V súčasnosti sú vydávané zmeny integrovaných povolení jednotlivých prevádzok,
ič é h d t i kt li á i d i k l i dô dpričom prvé prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu

uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o BAT (výroba
železa a ocele) bolo vydané 04.05.2015 pre prevádzku Oceliareň 1, U. S. Steel
Košice, s.r.o.,
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Uplatňovanie výnimiek/odchýlok z emisných limitov

Článok 15 ods. 4 smernice 2010/75/EÚ povoľuje odchýlky z požiadavky stanovenej v rozhodnutiach BATc
len vtedy, ak náklady na dosiahnutie limitných hodnôt emisií neúmerne presahujú environmentálny prínos
z dôvodov:

-geografickej polohy alebo
- miestnych podmienok životného prostredia alebo
- technických charakteristík príslušného zariadenia

§ 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z.z. – „Ak sa určujú výnimky z emisných limitov....“

pripravovaná novelizácia zákona o IPKZ

§ 22 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z.z. – „Ak sa určujú odchýlne hodnoty z emisných limitov....“

pričom sa musí dodržať ustanovenie § 22 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z.z a to, že: „Emisné limity podľa
tohto zákona nesmú byť miernejšie než emisné limity ustanovené podľa osobitných predpisov.“ (tj. zákona
o ovzduší a pod.)

A zároveň musia byť stanovené pri rovnakých referenčných podmienkach/v rovnakých jednotkách
ako BAT-AEL. United States Steel Corporation 8



Uplatňovanie odchýlok z emisných limitov

Žiadosť na uplatnenie odchýlnych hodnôt musí byť predložená v zmysle usmernenia MŽP SR č.p ý y y p y
27987/2015 zo dňa 08.06.2015, ktoré je dostupné na adrese:

http://www.minzp.sk/files/oblasti/integrovana_prevencia-a-kontrola/2015-27987_vynimky_el_bat.pdf

Súčasťou žiadosti musia byť aj „Podklady pre hodnotenie primeranosti nákladov v porovnaní s
environmentálnym prínosom“ – bude zverejnené na web stránke MŽP SR.
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Uplatňovanie odchýlok z emisných limitov

Dôvody pre uplatnenie emisných limitov odchýlnych od emisnejDôvody pre uplatnenie emisných limitov odchýlnych od emisnej 
úrovne BAT pri rozhodovaní podľa § 22 ods. 6 zákona o IPKZ sú:

I. Odchýlky  z dôvodu technických  charakteristík príslušného zariadenia:  

nevýznamné zníženie emisií danej ZL
redukcia emisií jednej ZL spôsobí nárast emisií iných ZL
konkrétna zostava, konfigurácia zariadenia v danej prevádzkeo é a os a a, o gu ác a a ade a da ej p e ád e
praktickosť realizácie investície
špecifický charakter danej výroby
dosiahnutie rovnakého pozitívneho efektu pomocou menej nákladných opatrení do pridruženýchdosiahnutie rovnakého pozitívneho efektu pomocou menej nákladných opatrení do pridružených
činností v rámci danej prevádzky/podniku
nedávne opatrenia do znižovania emisií danej ZL
dosiahnutie bodu zlomu ekonomickej životnosti vzhľadom na investície už vynaložené naj y
implementáciu BAT v danej prevádzke
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Uplatňovanie odchýlok z emisných limitov

Dôvody pre uplatnenie emisných limitov odchýlnych od emisnejDôvody pre uplatnenie emisných limitov odchýlnych od emisnej 
úrovne BAT pri rozhodovaní podľa § 22 ods. 6 zákona o IPKZ sú:

II. Odchýlky z dôvodu geografickej polohy príslušného zariadenia:  
obmedzená dispozícia prevádzky p p y
nedostatok vodných zdrojov 

III. Odchýlky z dôvodu miestnych podmienok životného prostredia príslušného 
zariadenia

IV. Iné prípady uznané povoľovacím orgánom
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Praktické skúsenosti pri analyzovaní 
záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

identifikácia činností prevádzky podľa „Rozsahu pôsobnosti“ uvedeného v BATcp y p „ p

oboznámenie sa s „vymedzením pojmov“ a „vyjadrením úrovní emisií súvisiacich s BAT“

„Techniky uvedené a opísané v týchto záveroch o BAT nie sú normatívne ani vyčerpávajúce. Na
zabezpečenie minimálne ekvivalentnej úrovne ochrany ŽP možno použiť aj iné techniky.“

používanie aj anglickej verzie BATc, nakoľko oficiálny slovenský preklad nebol vždy terminologicky
správny

prvotné zoznámenie sa s celkovým dokumentom a až následné veľmi pozorné čítanie jednotlivých
požiadaviek

pracovať nielen s BATc, ale aj príslušným platným BREF na správne pochopenie požiadaviek
jednotlivých BAT

„Uplatniteľnosť“ – rôzne obmedzenia: priestorové, výškové, dispozičné, technologické, vekové a pod.
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Praktické skúsenosti pri analyzovaní 
záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

obslužné zariadenia pre hlavnú výrobnú technológiu sú posudzované podľa BATc pre hlavnúobslužné zariadenia pre hlavnú výrobnú technológiu sú posudzované podľa BATc pre hlavnú
technológiu

neaplikovať požiadavky BATc z iných priemyselných odvetví
správe priradiť obslužné zariadenia k hlavnej technológii (ak BATc popisuje viac na sebaspráve priradiť obslužné zariadenia k hlavnej technológii (ak BATc popisuje viac na seba

nadväzujúcich technológií, resp. ak má prevádzkovateľ vydaných niekoľko IP pre na seba
nadväzujúce prevádzky)

niektoré požiadavky uvedené vo všeobecnom oddiele sú následne detailnejšie rozpracované v
oddieloch, ktoré pojednávajú priamo o hlavných výrobných technológiách (recyklácia rezíduí, energetická
náročnosť a pod.)

definovanie nových merateľných ukazovateľov, ktoré doteraz neboli požadované v rámci
technológie – nutnosť zaviesť nové meranie/pozorovacie metodiky (dĺžka trvania emisií, % dymiacích
otvorov neizokinetické merania emisií a pod )otvorov, neizokinetické merania emisií a pod.)

iné referenčné podmienky BAT-AEL ako sú definované vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z., resp.
platných integrovaných povoleniachplatných integrovaných povoleniach
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Praktické skúsenosti pri analyzovaní 
záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

finálne prehodnotenie IP zahŕňa mix emisných limitov jednotlivých znečisťujúcich látok stanovenýchfinálne prehodnotenie IP zahŕňa mix emisných limitov jednotlivých znečisťujúcich látok stanovených
podľa BATc a aj vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z. so zohľadnením požiadaviek na preukazovanie
dodržiavania EL

SIŽP má možnosť stanoviť prísnejšie emisné limity podľa § 21 ods. 7 zákona o IPKZ tak, aby
zodpovedali možnostiam použitej najlepšej dostupnej techniky

emisné limity stanovené vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z.z sú v niektorých prípadoch prísnejšie ako
BAT-AEL stanovené v BATc (pristúpenie SR k dohovorom, protokolom o znižovaní emisií ZL)
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Praktické skúsenosti pri analyzovaní 
záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

Rôznosť stanovenia podmienok v BATc

„jednej z týchto techník alebo ich kombinácie“ ..., resp. ... „pomocou týchto techník“ ...

t jú ô ú i ií ô t k ý h i d í ( ý/t til ý/ l ktstanovujú sa rôzne úrovne emisií pre rôzne typy koncových zariadení (vrecový/textilný/elektro-
odlučovač)

BAT AEL stanovené ako:BAT-AEL stanovené ako: 
„priemerná denná hodnota“ – väčšinou pri várkových technológiách
„priemer za čas odberu vzoriek“ 
s požiada k na pre ka o anie dodržia ania EL podľa hlášk MŽP SR č 410 a 411/2012 Zvs. požiadavky na preukazovanie dodržiavania EL podľa vyhlášky MŽP SR č. 410 a 411/2012 Z.z.

„zvyšková koncentrácia ZL“..., resp. ... „úroveň emisií súvisiaca s BAT“

BAT ... má slúžiť na prevenciu a/alebo efektívne odlučovanie...
využívať budovu alebo ohradené zariadenia
odlučovanie a následné odstraňovanie prachu
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Praktické skúsenosti pri analyzovaní 
záverov o BAT pre výrobu železa a ocele

Rôznosť stanovenia podmienok v BATc

BAT ... má slúžiť na minimalizáciu emisií, a v prípade potreby, odlúčenie emisií ...

ú i ií i d d ý h dá h j d tli ý h hl ý h t h ló ií liká i k j ČOVúrovne emisií pri odpadových vodách z jednotlivých hlavných technológií, resp. aplikácia koncovej ČOV
na výstupe z celého podniku/mestská ČOV a pod

pojem by mal byť“ resp úroveň súvisiaca s BAT“pojem „by mal byť resp. „úroveň súvisiaca s BAT

využívanie „techník“ vo vzťahu k „ekonomickej/materiálovej efektivite“
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Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť
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