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1. Vznik dokumentu BREF 2001 

Směrnice EU 96/61/EC z 24.srpna 1996 stanovila s ohledem na cíle a zásady 

politiky životního prostředí Společenství, podmínky pro provoz průmyslových 

zařízení, spočívající zejména v prevenci snižování anebo úplném vyloučení 

znečištění, s předností zásahu prováděného přímo u zdroje znečištění, a v souladu 

se šetrným hospodařením s přírodními zdroji, používání integrovaného přístupu ke 

snižování znečištění u vybraných vyjmenovaných zdrojů znečištění z určitých oblastí 

průmyslu. Tato směrnice rovněž stanovila rámcové podmínky pro plnou koordinaci 

při zajišťování nejvyšší možné úrovně ochrany životního prostředí jednotným 

postupem příslušných orgánů. Směrnice deklaruje, že emisní limity, parametry či 

ekvivalentní ukazatele technického charakteru by měly být založeny na nejlepších 

dostupných technikách, aniž by bylo předepsáno použití jediné určité techniky či 

technologie a při stanovování podmínek by měla být zohledněna i minimalizace 

dálkového a přeshraničního působení zařízení. 

 

Směrnice definovala některé významné pojmy, mezi kterými je nejvýznamnější 

definice povolení založená na tzv. BAT - Best Available Technique, tj. nejlepších 

dostupných technikách a tzv. BAT Indicators – hladinách hodnot, které je 

průmysl schopen dosáhnout, používá-li nejlepší dostupné techniky v praxi. 

 

„Nejlepší dostupnou technikou“ - se rozumí nejúčinnější a nejpokročilejší stadium 

vývoje činnosti a jejich provozních metod dokládající praktickou vhodnost určité 

techniky jako základu pro stanovení emisních limitů, jejichž smyslem je předejít 

vzniku emisí, a pokud to není možné, alespoň tyto emise omezit a zabránit tak 

nepříznivým dopadům na životní prostředí jako celek. 

„Technikou“ - se rozumí jak používaná technologie, tak způsob, jakým je zařízení 

navrhováno, budováno, udržováno, provozováno a vyřazováno z činnosti, 



 

  

„Dostupnou“ technikou - se rozumí technika, která byla vyvinuta v měřítku 

umožňujícím její zavedení v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a 

technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, ať již tato technika 

je nebo není v příslušném členském státě používána nebo vyráběna, pokud je 

provozovateli za rozumných podmínek dostupná. 

„Nejlepší“ technikou - se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké 

úrovně ochrany životního prostředí jako celku.  

 

Členské státy EU na základě výše citované směrnice byly povinny přijmout taková 

opatření, aby v případě, že se povolovacího řízení účastní více než jeden příslušný 

orgán, byly podmínky pro udělení povolení a povolovací řízení plně koordinovány, tj. 

aby byl zaručen účinný integrovaný přístup všech orgánů, kterým je toto řízení 

příslušné. 

 

Tzv. dokument BAT Reference Dokument (BREF) popisující výrobu cementu a 

vápna byl vytvořen na základě výše citované direktivy: Práce na něm byly započaty 

v r. 1997, dokončeny byly v r. 2000 a dokument byl přijat Evropskou komisí na 

počátku  r. 2001. Dokument BREF pro výrobu cementu a vápna byl již v pracovní 

verzi v roce 2000 přeložen do českého jazyka a v roce 2001 vydán jako první česky 

dokončený dokument v rámci IPPC. Na jednání Evropské komise, Generálního 

ředitelství, Společného výzkumného střediska Ústavu pro studium perspektivních 

technologií v Seville, Evropského úřadu IPPC - Technologie pro udržitelný rozvoj 

v průmyslu, energetice a dopravě, bylo v prosinci 2004 po široké diskuzi rozhodnuto, 

že revize BREFu pro cement a vápno bude zahájena v roce 2005. Zároveň bylo 

rovněž rozhodnuto, že členské státy EU budou požádány o zpracování tzv. Wish 

Lists, ve kterých by členské státy stanovily své novější požadavky na revizi BREFu 

pro výrobu cementu a vápna. Během 10 let od zahájení tvorby původního BREFu 

došlo v cementářské a vápenické výrobě k mnoha novým jevům, mezi ně lze 

jmenovat zvýšené používání odpadů jako surovin a paliv nebo nástup 

spoluspalovacích procesů ve využívání odpadů. 

 

 

 

2. Sběr dat září 2005 – červen 2006 



 

  

Tvorbu revize BREFu zahájilo pracovní setkání, které se konalo v září 2005 v Seville 

a na který řada členských států, popř. zájmových evropských organizací poskytla 

podněty pro další zlepšení. Těmito organizacemi byly – Cembureau - Evropská 

cementářská asociace, EuLA – Evropská vápenická asociace, Eurits - Aasociace 

průmyslu spaloven, CEFIC  - Asociace chemického průmyslu), RHI Refractories – 

Asociace žárovzdorných materiálů, ERFO – European Recovered Fuel Organization, 

EUCOPRO – Asociace odpadářských firem. Toto pracovní setkání rovněž vydalo 

návrhy informačních tabulek (Templates), které po odsouhlasení byly členskými státy 

vyplněny pro revizi stávajícího BREFu. Názvy těchto tabulek jsou dále uvedeny 

v originále (operating data of raw gases, use of waste as raw material, use of fuel 

non-waste, use of waste as fuel, number of cement plants, number of lime plants). 

 

Nejzávažnější požadavky byly předneseny asociací průmyslu spaloven Eurits, která 

ve svém wish listu navíc požadovala komplexní začlenění poznatků z nové Waste 

Incineration Directive 2000/76/EC, dále začlenění poznatků ze stockholmské 

konvence pro perzistentní organické polutanty POPs, řadu zpřísnění v oblasti SO2 a 

TOC v případě, že jsou původem ze suroviny a v sledování a limitování obsahu Hg 

v emisích stejným způsobem jako pro spalovny. Obdobným způsobem mají být 

sledovány i emise VOC. 

 

Pracovní setkání pak vytýčilo hlavní úkoly, zejména doplnění obou kapitol č.1 o 

poznatky z EU-25 (předchozí EU-15) a obou kapitol č.4 o Environmental 

management tools, updaty jednotlivých technických problematik, tj. use of different 

types of waste as fuels or raw materials, additives, impact on emissions (TZL, NOx, 

CO, CO2, SOx, VOC, TOC, PCDD/F, heavy metals, HCL, HF) by using wastes, CO 

trips, energy requirements, abatement techniques – SNCR, SCR, monitoring and 

emissions control. 

 

 

 

 

 

 

3. Příprava pre-draftu BREFU – leden 2007 



 

  

Pro oblast výroby cementu se očekávají revize následujících kapitol BREFu (pouze 

stručný výběr) : 

 

a) revize kapitoly 1.1 - Všeobecné informace o cementářském průmyslu 

- rozšíření informací z výroby cementu z nových členských států EU a 

začlenění výroby bílého cementu 

 

b) revize kapitoly 1.2 – Používané výrobní procesy a techniky, zejména o 

informace z : 

- všeobecného používání paliv, 

- používání alternativních paliv a odpadů jako paliva, vč. SRF z TC 343 

pod názvem waste fuels,  

- typy odpadů požívaných jako paliva, vč. slovní nebo šestimístné 

klasifikace podle European Waste List (EWL), 

- použití odpadů používaných jako složky surovinové směsi, členění 

podle základního druhového listu typických surovinových složkových vstupů 

na bázi odpadu, 

- použití odpadů jako aditiv, 

- skladování odpadů a nebezpečných odpadů, 

- informace o limitujících faktorech pro používání odpadů, např. 

doporučení limitování obsahu Hg. 

- používání vícesměsných odpadových paliv a související problémy, 

- vstup odpadů do rozdílných stupňů pecního systému, vč. různých typů 

předkalcinátorů 

 

c) revize kapitoly 1.3 – Současná úroveň spotřeby a emisí, kde je 

požadováno zapracovat 

- emisní hodnoty při používání odpadů a s tím související energetické 

parametry, vč. potřebného monitoringu, např. vyhodnocení emisí HCl a 

HF, 

- vliv zpracovávaných odpadů na složení emisí ve vzdušnině, 

- vyhodnocení účinnosti metod denitrifikace SCR a SNCR 



 

  

- účinek na emise vznikající ze spalování odpadů v různých stupních 

pecního systému, zejména vyhodnocení původu emisí SO2 a TOC a 

použití sledování látek typu BTEX pro hodnocení účinnosti 

spoluspalování,  

- vliv zpracovávání odpadů na environmentální účinnost pecního agregátu  

 

d) revize kapitoly 1.4 – Techniky uvažované při stanovení BAT, zejména 

- kompletace a inovace informací o energetické účinnosti, např. možnost 

redukce spotřeby energií související se změnami a úpravou pecního 

agregátu, inovovaný model výroby cementu s důrazem na pecní 

agregát, s výpočtem energetické náročnosti a opět možnost společné 

výrovy cementu a elektrické energie, popř. tepla z kogenerace. 

- možnosti snižování emisí skleníkových plynů, 

- techniky pro řízení emisí a sledování částic PM10 a PM2,5, 

- problematika úniků CO závisející na obsahu vlhkosti v pevných palivech, 

- všeobecné techniky pro omezování emisí, 

- možnosti čištění odcházející vzdušniny, vč. hybridních a uhlíkových 

filtrů 

- informace o účinnosti SCR a SNCR technologie, vč. úniků NH3, 

- poznatky z nových EN norem, vč. nové kapitoly věnováné redukci 

šestimocného chrómu. 

 

e) komplexní revize kapitoly 1.5 – Nejlepší dostupné techniky pro 

cementářský průmysl, tj. 

- stanovení hodnot BAT související na používání odpadů, 

- emise TZL jako výsledek skladování odpadu, 

- požární ochrana a prevence, hluková doporučení 

- vliv používání odpadů na kvalitu pecních odprašků v případě, že jsou 

použity pro další výroby 

- začlenění nových poznatků z BREFu pro Waste Incineration 

 

 

 



 

  

Předpokládané úpravy BAT Indicators 

 

 

BAT 

Indicators 

 

Cement kiln systems 

- heat balance value 

 

- dust 

 

 

 

- nitrogen oxides 

 

 

 

 

- sulphur dioxide 

 

 

Clinker cooler 

Cement mills 

- dust 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAT 

Emissions Level 

 

 

3 000 MJ.t-1 

 

20 – 30 mg.m-3 

new installations: 10 - 30 mg/m3 

existing installations: 20 - 30 mg/m3 

 

200 – 500 (800) mg.m-3 

SNCR 350 – 800 mg.m-3 

SCR 100 – 200 mg.m-3 

national ceilings 

 

200 – 400 mg.m-3 

national ceilings 

 

 

 

20 – 30 mg.m-3 

new installations: 10 - 30 mg/m3 

existing installations: 20 - 30 mg/m3 

 

 

 

 

 



 

  

Pro oblast výroby vápna se očekávají revize následujících kapitol BREFu (pouze 

stručný výběr) : 

a) revize kapitoly 2.1 - Všeobecné informace o vápenickém průmyslu 

- rozšíření informací z výroby vápna z nových členských států EU 

 

b) revize kapitoly 2.2 – Výrobní procesy a techniky používané při výrobě 

vápna 

- rozšíření a komplexní revize kapitoly, vč. detailnějšího popisu 

jednotlivých druhů pecních agregátů, jejich vlastnostem, kladných i 

problémovým skutečnostem a tomu, zda tento výrobní agregát 

může splňovat podmínky BAT 

 

c) revize kapitoly 2.3 – Současné hladiny spotřeby a emisí, zejména 

- zahrnutím biomasy do palivové základny, 

-  

- redukce spotřeby energií, 

- problematika úniků CO 

 

d) revize kapitoly 2.4 – Techniky uvažované při stanovení BAT, zejména 

- dodatečné informace ke snižování emisí TZL a sledování emisí PM10 a 

PM2,5. 

- řízení emisí PCDD/Fs, 

- řízení NOx, 

- řízení emisí SO2 a TOC. 

 

e) komplexní revize kapitoly 1.5 – Nejlepší dostupné techniky pro vápenický 

průmysl, tj. 

- stanovení hodnot BAT související na používání odpadů, 

- emise TZL jako výsledek skladování odpadu, 

- požární ochrana a prevence, hluková doporučení 

- vliv používání odpadů na kvalitu vápna 

- začlenění nových poznatků z BREFu pro Waste Incineration 

 



 

  

Předpokládané úpravy BAT Indicators 

 

 

BAT 

Indicators 

 

Lime kiln systéme 

Lime grinding 

- dust 

 

 

 

Lime hydrating 

- dust 

 

 

BAT 

Emissions Level 

 

 

 

50 mg.m-3 

new installations: 10 - 30 mg/m3 

existing installations: 20 - 30 mg/m3 

 

 

50 mg.m-3 

 

 


