ZVÄZ AUTOMOBILOVÉHO PRIEMYSLU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
nNárodná technická pracovná skupina STS BREF SR

Zápis z pracovnej skupiny NTWG STS SR pre povrchové úpravy s použitím
organických rozpúšťadiel
Miesto konania: zasadačka SIŽP
Termín konania: 22.6.2015 o 13.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (Príloha č.1)
Pani Ploszeková poďakovala p. Burdovi a prítomným za zaslanie podkladov pre spracovanie „Initial
position“ za SR (súbory Doc4 a Doc5).
1. Aktuálny stav dokumentov
a) Informácia k BATIS-u
Pani Ploszeková informovala prítomných o BATIS-e a termínoch na zadanie dokumentov k „Initial
position“ za Slovenskú republiku do systému.
b) Terminológia BREF STS v znení smernice IED a sektorovej legislatívy (SAŽP)
Pani Kapustová a pani Lišková (SAŽP) prezentovali dokument s porovnaním definície pojmov podľa
smernice o priemyselných emisiách a sektorovej legislatívy. Navrhujú pre potreby BREF dokumentu
spracovať, resp. spresniť definíciu lakovanej plochy.
Úloha 22_06_2015 č.1:
Pripraviť návrhy definície lakovanej plochy na najbližšie zasadnutie pracovnej skupiny.
Zodp.: všetci

2. Pripomienkovanie dokumentu Doc4 (p. Ploszeková) + diskusia pracovná skupina
Do Doc4 boli zapracované pripomienky a návrhy jednotlivých členov pracovnej skupiny. Základ Doc4
tvoria závery od ACEA a spracované pripomienky PSA a VW SK. Pani Popovičová navrhuje rozlíšiť emisie
CO2 na procesné a technologické CO2. Pani Kocunová (MŽP SR) navrhuje zmeniť, resp. spresniť označenie
tuhých znečisťujúcich látok z „PM (particulate matters)“ na „dust“ (v zmysle Prílohy č. 5, smernice IED).
Ďalej nereportovať frakčné emisie PM10, ale len celkové emisie tuhých látok.
3. Pripomienkovanie dokumentu Doc5 (p. Ploszeková) + diskusia pracovná skupina
Prebehla diskusia a odsúhlasenie znenia jednotlivých bodov dokumentu. Pri ďalšom spracovaní
prvého draftu BREF dokumentu pani Lulkovičová (PSA) požiadala o upriamenie pozornosti na prípad, keď
výstupné emisie VOC sú pod 11,5 g.m-3 a je neekonomické ich spaľovať na TNV. Potrebné bude ešte
navrhnúť emisné limity podľa konkrétnych technológií. Do Doc5 zoznamu BAT technológií bol doplnený
e-scrap používaný na jednej lakovacej linke vo VW SK.
Úloha 22_06_2015 č.2:
Importovať dokumenty Doc4 a Doc5 do BATISu. Termín: 26.6.2015
Zodp.: Ploszeková
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4.

Schválenie členstva v pracovnej skupine – p. Kocunová (MŽP SR)

Pán Burda navrhol schválenie členstva p. Kocunovej (MŽP SR, Odbor ochrany ovzdušia) v pracovnej
skupine STS BREF-u. Návrh bol vedením pracovnej skupiny prijatý.
5.

Diskusia
p. Burda informoval členov pracovnej skupiny o programe a štruktúre pripravovaného BAT fóra, ktoré sa
bude konať 9.9. 2015 v priestoroch SIŽP.

Nasledujúce stretnutie pracovnej skupiny bude zvolané mailom na základe termínov k STS BREF.

Zapísal: Ing. Pavol Škamla

Schválila: Mgr. Michaela Ploszeková

