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BREF o spaľovaní odpadov

Závery z diskusie



V akej fáze sa WI BREF nachádza?j

Míľniky BREFu Predpokladaný deadline

EIPPCB zostaví mandát pre podskupiny február 2015

EIPPCB poskytne predbežný návrh šablóny dotazníka máj 2015

Predloženie doplňujúcich informácií (BAT šablóna) 31 august 2015

Členovia TWG predložia EIPPCB zoznam dobre 
fungujúcich zariadení podieľajúcich sa na zbere dát

30 september 2015 *

Vydanie dotazníka pre zber dát November 2015

Deadline pre zozbieranie dát z hlavného dotazníka Február 2016Deadline pre zozbieranie dát z hlavného dotazníka Február 2016

Prvý návrh revidovaného WI BREFu December 2016

Pripomienkovanie prvého draftu Marec 2017

Záverečný TWG míting December 2017ý g

Záverečný návrh Máj 2018

* Na danom dátume sa dohodlo na WI BREF KoM. Avšak vzhľadom k prebiehajúcim diskusiám o pyrolýze, splyňovaniu a 
plazmových technológiách navrhlo EIPPCB  odložiť /presunúť tento termín



Hlavné témyHlavné témy
• Z kľúč ý h tá k h ŽP i i d• Zmeny v kľúčových otázkach ŽP -emisie do 

ovzdušia
• Zahrnutie PGP do WI BREFu (zariadení na 

pyrolýzu, splyňovanie a plazmovú 
h l i )technológiu)

• Zmeny v kľúčových otázkach ŽP -emisie do 
vody, určenie koordinátorov pre jednotlivé 
skupiny a definovanie nových pojmov



KEI – emisie do ovzdušia -ZaradenieKEI emisie do ovzdušia Zaradenie 
znečisťujúcich látok do skupín podľa priority (1/2)
1 Kľúčové otázky ŽP (Key Environmental Issues KEI)1. Kľúčové otázky ŽP (Key Environmental Issues – KEI) 

v rámci WI BREF – NOx, NH3, Hg, PCDD/F
2. Potenciálne kľúčové otázky ŽP v rámci WI BREF, pokiaľ2. Potenciálne kľúčové otázky ŽP v rámci WI BREF, pokiaľ 

to bude preukázané zberom dát – prach a kovy, PCB, 
PAH vrátane benzopyrénu, SO2 a HCl

3. Otázky, ktoré neboli pôvodne považované za prioritné 
v rámci WI BREF:

• HFHF
• TOC a CO
• CO2, CH4 a N2O
• PM a PM• PM10 a PM2,5



KEI – emisie do ovzdušia -Zaradenie 
znečisťujúcich látok do skupín podľa priority (2/2)

• Toto zaradenie nepodporuje: DK, EEB, FEAD, 
AT, CEWEP a ESWET,

• Navrhuje sa – zrušenie kategorizácie, pokiaľ 
nebudú k dispozícií zozbierané dáta,nebudú k dispozícií zozbierané dáta, 
zozbieranie rozsiahleho zoznamu parametrov –
následne posúdiť, ktoré látky patria ku KEInásledne posúdiť, ktoré látky patria ku KEI



PGPPGP
• Členovia TWG cez BATIS poskytnú zoznam pyrolytických zariadení,

splyňovacích alebo plazmových, ak sa látky vznikajúce pri spracovaní
následne spaľujú. Podľa počtu zariadení EIPPCB navrhne členom WI
TWG začlenenie týchto zariadení do BREFU

• V EU 28 sú pre ád ke (a brané pre ber dát):• V EU-28 sú v prevádzke (a vybrané pre zber dát):
• Pyrolýza (Belgicko, Anglicko, Nemecko, Škótsko, Slovensko – Dron

DS)
• Splyňovanie (Anglicko (2) Fínsko(2) Francúzsko)Splyňovanie (Anglicko (2), Fínsko(2), Francúzsko)
• Plazma (Anglicko)

Počet povolených zariadení/ v procese povolenia – vyše 30 (napr. BelgickoPočet povolených zariadení/ v procese povolenia vyše 30 (napr. Belgicko
–Antverpy, Anglicko (2) a pod.)

• Malý počet týchto zariadení v prevádzke nemusí automatickyý p ý p y
znamenať nízku úroveň zozbieraných dát (TWG)



Ďalšie témy diskusieĎalšie témy diskusie
• KEI – emisie do vody - neobjavujú sa vo veľkomKEI emisie do vody neobjavujú sa vo veľkom 

množstve v spaľovacích zariadeniach a preto sa 
nepovažujú za KEI vo WI sektore. Návrh zbieraťnepovažujú za KEI vo WI sektore. Návrh zbierať 
dáta iba pre niektoré parametre

• Koordinátori Dotazník rozvoj a zber dát Gianluca• Koordinátori - Dotazník rozvoj a zber dát - Gianluca 
Cusano (EIPPCB), Energetické otázky - Lighea 
Speziale (CEWEP) Zvyšky Markus GleissSpeziale (CEWEP), Zvyšky - Markus Gleiss 
(Nemecko)
D fi í i j• Definícia pojmov



Pozícia SRPozícia SR

• Kľúčové otázky ŽP:
• Emisie do ovzdušia - zozbieranie dát, následneEmisie do ovzdušia zozbieranie dát, následne 

kategorizovať
• Emisie do vôd nie je potrebné zaoberať sa• Emisie do vôd – nie je potrebné zaoberať sa 

danou problematikou vo WI BREFe
PGP• PGP – zahrnutie zariadení do BREFu, návrh o 
zahrnutie zariadení nevspadajúce pod IPKZ



Ďakujem za pozornosťj p

tel.:  +4212/544 110 85
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