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Vec
Technická  pracovná  skupina  k referenčnému  dokumentu  o BAT -   WGC BREF;  výzva  na
členstvo a prvé zasadnutie

Vážená pani,
Vážený pán,

dovoľujem si Vás informovať, že EK dňa 15. septemba 2016 prostredníctvom svojej
kancelárie  EIPPCB  v Seville  formálne  začala  práce  na  novom  referenčnom  dokumente
Common  Waste  Gas  Treatment  in  the  Chemical  Industry  (Čistenie  odpadových  plynov
v chemickom  priemysle)  –  WGC  BREF.  Nový  dokument  bude  vypracovaný  pre  činnosti
uvedené  v prílohe  I, Kategórie  činností  uvedených  v článku  10  bod  4  Chemický priemysel
smernice  Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných
emisiách (ďalej len „IED“), respektíve uvedené v Prílohe č. 1 kategória 4. Chemický priemysel
k  zákonu  č.  39/2013  Z.  z.  o integrovanej  prevencii  a kontrole  znečisťovania  životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej  len
zákon o IPKZ). Tento dokument bude v kapitole „Závery o BAT“ obsahovať záväzné emisné
limity pre  ovzdušie  z prevádzok,  ktoré  spadajú  pod vyššie  uvedené činnosti.  Zároveň tieto
závery o BAT dňom publikovania v Úradnom vestníku Európskej únie sa stávajú  záväznými
pre  každý členský štát  a  Slovenská  inšpekcia  životného  prostredia  (ďalej  len  „SIŽP“)  ako
povoľujúci orgán v procese integrovaného povoľovania ich bude aplikovať v plnom rozsahu
v povoľovacom procese.

Z toho  dôvodu  SIŽP,  BAT Centrum  vyzýva  expertov  v danej  oblasti  a  záujemcov
o prácu v národnej technickej pracovnej skupine „Čistenie odpadových plynov v chemickom
priemysle“ (TPS WGC) o prihlásenie sa do tejto TPS. V prípade záujmu nás kontaktujte na
e-mailových adresách  cyril.burda@sizp.sk alebo  bat.centrum@sizp.sk (Ing. Cyril Burda, člen
TWG WGC v Seville).

Tešíme sa na spoluprácu pri  tvorbe nového referenčného dokumentu o BAT -  WGC
BREFZ.  Zároveň  pozývame  záujemcov  o členstvo  v tejto  TPS  na  1.  zasadnutie,  ktoré  sa
uskutoční  dňa  8.  marca  2017  o 9,00  hod.  v Bratislave  v priestoroch  Zväzu  chemického
a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR) na Hattalovej ulici č. 12. 

 S pozdravom
Ing. Peter Šimurka
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Doručuje sa:
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