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1 Streszczenie 
 
Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/UE w sprawie 

ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń z dużych źródeł spalania od 1 stycznia 
2008r. miało istotny wpływ na ograniczenie emisji rtęci do powietrza z sektora produkcji 
energii elektrycznej i ciepła w Europie i w Polsce. Dla spełnienia standardów emisji SO2, 
NOx i pyłu dyrektywy 2001/80/UE źródła spalania opalane węglem kamiennym i brunatnym 
musiały doposażyć się w techniki odsiarczania, odazotowania i odpylania w celu 
ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń. Te techniki umożliwiają jednocześnie na zasadzie 
dodatkowej korzyści znaczące ograniczenie emisji rtęci. Dodatkowo źródła spalania 
korzystające w krajach Europy i w Polsce z naturalnej derogacji dyrektywy 2001/80/UE na 
podstawie jej art. 4(4) po przepracowaniu 20 000 godzin licząc od 1 stycznia 2008 i nie 
później niż do roku 30.12. 2015 zakończą eksploatację także przyczyniając się do 
ograniczenia emisji rtęci do powietrza. 

Zgodnie z raportem nt. inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z krajów Europy w 
latach 1990-2012 sporządzonym w ramach sprawozdawczości dla potrzeb konwencji o 
ograniczeniu transgranicznego transportu zanieczyszczeń2”, roczne emisje rtęci w sektorze 
publicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w krajach Unii Europejskiej (EU 28) 
zmalały od roku 1990 do roku 2012 o ponad 60 %. W tym samym okresie roczne emisje 
rtęci w sektorze publicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce także 
zmalały o ponad 60 %. 

Stopniowe wyczerpywanie się okresów przejściowych jakie uzyskały niektóre polskie 
źródła spalania w Traktacie Akcesyjnym od wymagań dyrektywy 2001/80/UE, a także 
wdrożenie dyrektywy 2010/75/UE, która wprowadza od 2016 r. zaostrzone w odniesieniu 
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/UE w sprawie emisji 
przemysłowych standardy emisyjne SO2, NOx i pyłu dla istniejących źródeł, przyczyni się 
do dalszego ograniczenia emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści. Uwzględniając 
zasadę agregacji art. 29 dyrektywy 2010/75/UE od 2016 r., także w odniesieniu do źródeł 
spalania o mniejszej mocy niż w dyrektywie 2001/80/UE będą stosować wymagania 
emisyjne zmuszające je do wysokosprawnej redukcji emisji zanieczyszczeń, co na 
zasadzie dodatkowej korzyści przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci.  

Prowadzony przegląd BREFu dla dużych źródeł spalania stwarza odpowiednie ramy 
dla określenia technicznych aspektów związanych z ograniczeniem emisji rtęci z dużych 
źródeł spalania w zintegrowany sposób. BREF przedstawi aktualny poziom najlepszej 
dostępnej techniki BAT dla zminimalizowania emisji rtęci do powietrza i ograniczenia jej w 
produktach ubocznych, odpadach i ściekach. Pierwszy projekt konkluzji BAT dla dużych 
źródeł spalania poprzez wprowadzenie dla istniejących i nowych źródeł spalania tzw. BAT 
AELs (poziomów emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami) proponuje 
dalsze ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń (SO2, NOx i pył – co powinno 
przyczynić się do ograniczenia emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści), a także 
proponuje wprowadzenie BAT AELs dla rtęci zarówno w zakresie emisji do powietrza, jak i 
do wód powierzchniowych (ze źródeł spalania wyposażonych w instalacje mokrego 

                                                           
2 European Union emission inventory report 1990–2012 under the UNECE Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution (LRTAP; http://www.eea.europa.eu/publications/lrtap-2014 
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oczyszczania spalin). Konkluzje BAT będą podstawą do określania zaostrzonych emisji 
dopuszczalnych w pozwoleniach zintegrowanych, których spełnienie będzie wymagane już 
w terminie 4 lat od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj wg obecnych 
prognoz od ok 2019/2020 r.  

Równolegle do opisanego wyżej procesu zaostrzania wymagań dla dużych źródeł 
spalania objętych zakresem dyrektywy 2010/75/UE oraz BREFem LCP prowadzone są 
prace nad projektem dyrektywy w sprawie średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP) 
obejmującej obiekty o mocy 1 – 50 MWt. Projekt dyrektywy MCP od 2025 r. dla istniejących 
źródeł o mocy 5-50 MWt wprowadza standardy emisyjne wymagające wysokoskutecznego 
ograniczenia emisji SO2, pyłu a także NOx oraz od 2030 r. dla źródeł o mocy 1 - 5 MWt, co 
na zasadzie dodatkowej korzyści przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci ze źródeł nie 
objętych dyrektywą IED.  

Biorąc pod powyższe uwagę uważa się, że nie ma potrzeby wprowadzania nowych 
wspólnotowych regulacji prawnych dotyczących ograniczenia emisji rtęci z dużych źródeł 
spalania poza już istniejącymi i przygotowywanymi.  

Trudno wyobrażać sobie, że do kolejno pojawiających się terminów zaostrzania 
wymagań emisyjnych wynikających z dyrektywy 2001/80/UE, 2010/75/UE i konkluzji BAT 
dla dużych źródeł spalania (daty dostosowania: 2008, 2016 i ok. 2020) pojawią się 
dodatkowe terminy z innymi wymaganiami dostosowania w zakresie emisji rtęci niż 
powyższe. Procesy inwestycyjne w energetyce są długotrwałe i muszą być odpowiednio 
wcześnie zaplanowane, aby nie zakłócać bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i 
ciepła do odbiorców. 

Obecny projekt konkluzji BAT zawarty w Drafcie 1 przeglądu BREFu LCP w 
powiązaniu z wymaganiami dyrektywy IED jest zwłaszcza dla źródeł istniejących bardziej 
restrykcyjny co do poziomu wprowadzanych wymagań oraz terminu ich wprowadzenia niż 
uregulowania Konwencji w sprawie rtęci i projektu wytycznych BAT/BEP dla sektora 
energetyki w ramach konwencji Minamata. 

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadniony jest postulat doprowadzenia do spójności 
wymagań wynikających z Konwencji Minamata w sprawie rtęci i projektu wytycznych BAT 
BEP dla sektora energetyki w ramach konwencji Minamata z wymaganiami konkluzji BAT 
dla dużych źródeł spalania, nawet gdyby miało to skutkować pewnym opóźnieniem terminu 
ich publikacji.  

Konwencja z Minamaty będzie wprowadzana do systemów prawnych Państw 
Członkowskich UE z poziomu wspólnotowego. W związku z tym istotne jest jaki zostanie 
przyjęty sposób jej transpozycji najpierw do prawa wspólnotowego a następnie do krajów 
Unii Europejskiej. Ostateczne wymagania dla Polski będą w większym stopniu zależeć od 
tego jaki sposób transpozycji przyjmie Unia Europejska, niż od indywidualnego stanowiska 
naszego kraju. 
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Odpady z sektora energetycznego 

Zagadnienia gospodarowania odpadami regulowane jest zasadniczo: 

− dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L 312/3 z 22.11.2008), 

− dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz.U.UE L 182/1 z dnia 16 lipca 1999 r.).  

Zagadnienia dotyczące zawartości niebezpiecznych substancji w odpadach 
z energetycznego spalania zawarte w dyrektywie IED i LCP są opisane ogólnie, odwołują 
się do ww. dyrektyw dotyczących odpadów i są z nimi zgodne. 

Obecnie brak jest wartości granicznych rtęci w odpadach ustalonych przez 
Konwencję Minamata. Prawodawstwo UE dotyczące odpadów określa ogólne normy w 
zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi, które są 
zdefiniowane w Artykule 3 pkt 2 Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jako "odpady, 
które wykazują jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych wymienionych w 
Załączniku III". 

Generalnie odpady z sektora energetycznego nie są traktowane jako odpady 
niebezpiecznie, w tym jako odpady rtęciowe wg Konwencji z Minamata. Odpady z sektora 
energetycznego nie są również traktowane jako odpady niebezpieczne wg Konwencji 
bazylejskiej jak również wg innych przepisów unijnych (Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów) i krajowych (ustawy o odpadach). 

Ponadto zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U.2013.21), który transponuje przepisy ww. dyrektywy odpadowej do prawa krajowego 
w zakresie produktów ubocznych, powszechną praktyką w Polsce jest uznawanie 
pozostałości z energetycznego spalania paliw za produkty uboczne, możliwe w całości do 
wykorzystania, głównie w produkcji materiałów budowlanych i cementu, spełniających 
wszelkie normy bezpieczeństwa dla tych produktów. Gdy nie ma możliwości ich 
gospodarczego wykorzystania ze względu na brak odbiorców, to możliwe jest ich 
składowanie na składowiskach. Testy zgodności wykonywane dla typowych odpadów z 
sektora energetycznego (zasadniczo: odpady paleniskowe, produkty z mokrych instalacji 
odsiarczania spalin, osady z oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin) zgodnie 
z kryteriami dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach danego typu3 
wykazują, że odpady te mogą być składowane na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, i taka jest powszechna praktyka. Otrzymywane w testach 
wartości wymywania rtęci są poniżej dopuszczalnych granicznych wartości tego pierwiastka 
nawet o co najmniej o trzy rzędy wielkości, przez co spełniają wymagania rozporządzenia i 
decyzji europejskiej. 

Natomiast zagadnienia w zakresie odpadów zawarte w dyrektywie IED i LCP są 
opisane ogólnie, odwołują się do dyrektyw dotyczących odpadów (m.in. Dyrektywy 
2008/98/WE i 1999/31/WE) i są z nimi zgodne. 

                                                           
3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.2013.38), zgodne z Decyzją Rady z dnia 
19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i 
załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U.UE.L.2003.11.27 z późn. zm.) 
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Istniejący w Unii Europejskiej w tym w Polsce system gospodarowania odpadami i 
produktami ubocznymi z sektora energetycznego jest dobrze zorganizowany, nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi. Generalnie możliwe jest pełne 
gospodarcze wykorzystanie produktów ubocznych z sektora energetycznego, chciaż 
istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych odbiorców. 

Ewentualne wdrażanie technik dedykowanych redukcji rtęci do powietrza 
polegających na dodawaniu węgla aktywnego do strumienia spalin przed istniejącymi 
urządzeniami odpylającymi stwarza ryzyko ograniczenia możliwości wykorzystania 
popiołów lotnych ze spalania węgla do produkcji cementu. Z punktu widzenia ograniczenia 
ilości odpadów deponowanych na składowiskach powinny być preferowane metody redukcji 
rtęci do powietrza, które nie ograniczają możliwości wykorzystania odpadów i produktów 
ubocznych z procesów oczyszczania spalin. 
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2 Wnioski 
 

Z wykonanej w niniejszym opracowaniu oceny porównanwczej wymagań konwencji z 
Minamaty w sprawie rtęci wraz z projektem wytycznych BAT/BEP dla sektora energetyki z 
sierpnia 2014 r. oraz wymagań dyrektywy 2010/80/UE w sprawie emisji przemysowych wraz 
z pierwszą wersją projektu konkluzji BAT dla dużych spalania z czerwca 2013 r. wynikają 
następujące wnioski: 

1. Zgodnie z raportem nt. inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń z krajów Europy w 
latach 1990-2012 sporządzonym w ramach sprawozdawczości dla potrzeb konwencji 
o ograniczeniu transgranicznego transportu zanieczyszczeń roczne emisje rtęci w 
sektorze publicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce od roku 1990 
do roku 2012 zmalały o ponad 60 %. 

2. Na dokonane ograniczenie emisji rtęci do powietrza z sektora produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w Polsce decydujący wpływ miało wyposażenie elektrowni, a 
także elektrociepłowni w wysokosprawne instalacje odpylania i odsiarczania spalin 
m.in. dla spełnienia standardów emisji SO2, NOx i pyłu dyrektywy 2001/80/UE. Te 
techniki oczyszczania spalin umożliwiają jednocześnie na zasadzie dodatkowej 
korzyści znaczące ograniczenie emisji rtęci do powietrza, 

3. Dalsze ograniczenie emisji rtęci do powietrza z dużych źródeł spalania w Polsce 
będzie następować w związku z następującymi działaniami wynikającymi z 
uregulowań dyrektywy 2001/80/UE oraz dyrektywy 2010/75/UE: 

a) wycofanie z eksploatacji źródeł spalania po przepracowaniu maksymalnie 
20 000 godzin pracy w terminie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2015 r., 
które korzystały z tzw. naturalnej derogacji dyrektywy 2001/80/UE, 

b) rozszerzenie populacji źródeł spalania, dla których wymagane jest 
wysokosprawne odpylanie i odsiarczanie spalin docelowo na wszystkie źródła 
spalania o mocy wprowadzanej w paliwie 50 MW i większej, co umożliwi 
jednocześnie na zasadzie dodatkowej korzyści znaczące ograniczenie emisji 
rtęci do powietrza, 

c) wyposażenie elektrowni i elektrociepłowni w instalacje do odazotowania 
spalin, które w przypadku zastosowania opcji katalitycznego odazotowania 
spalin (planowanej do zastosowania w wielu kotłach pyłowych opalanych 
węglem kamiennym) przyczyniają się, do utleniania rtęci do postaci Hg2+, 
wymywanej następnie w absorberach odsiarczających, 

d)  wycofanie z eksploatacji obiektów po przepracowaniu maksymalnie 17 500 
godzin pracy w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2023 r., które 
będą korzystać z tzw. naturalnej derogacji dyrektywy 2010/75/UE. 

4. Działania o których mowa w punkcie 3 b i 3 c będą zrealizowane zasadniczo do roku 
2015 włącznie. Dla części źródeł korzystających z derogacji Traktatu Akcesyjnego 
dyrektywy 2001/80/UE oraz mechanizmów elastycznych art. 32 – 35 dyrektywy 
2010/75/UE będą realizowane sukcesywnie w latach 2016 – 2022. 
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5. Pierwszy projekt konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania poprzez wprowadzenie dla 
istniejących i nowych źródeł spalania tzw. BAT AELs (poziomów emisji związanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami) proponuje dalsze ograniczenie emisji 
podstawowych zanieczyszczeń (SO2, NOx i pył – co powinno przyczynić się do 
ograniczenia emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści), a także proponuje 
wprowadzenie BAT AELs dla rtęci zarówno w zakresie emisji do powietrza, jak i do 
wód powierzchniowych. Konkluzje BAT będą podstawą do określania zaostrzonych 
emisji dopuszczalnych w pozwoleniach zintegrowanych, których spełnienie będzie 
wymagane już w terminie 4 lat od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, tj wg obecnych prognoz od ok. 2019/2020 r. 

6. Równolegle do opisanego wyżej procesu zaostrzania wymagań dla dużych źródeł 
spalania objętych zakresem dyrektywy 2010/75/UE oraz konkluzjami BAT dla LCP na 
poziomie UE prowadzone są prace nad projektem dyrektywy w sprawie średnich 
źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP) obejmującej obiekty o mocy 1 – 50 MWt. 
Projekt dyrektywy MCP od 2025 r. dla istniejących źródeł o mocy 5-50 MWt 
wprowadza standardy emisyjne wymagające wysokoskutecznego ograniczenia emisji 
SO2, pyłu a także NOx oraz od 2030 r. dla źródeł o mocy < 5 MWt, co na zasadzie 
dodatkowej korzyści przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci ze źródeł nie objętych 
dyrektywą IED. 

7. Istniejący w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, system gospodarowania odpadami i 
produktami ubocznymi z sektora energetycznego jest dobrze zorganizowany, nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi. Generalnie możliwe jest pełne 
gospodarcze wykorzystanie produktów ubocznych z sektora energetycznego, chciaż 
istnieje ciągła potrzeba poszukiwania nowych odbiorców. 

8. W praktyce krajowej odpady z sektora energetycznego nie są traktowane jako 
odpady niebezpiecznie, w tym jako odpady rtęciowe wg Konwencji z Minamata. 
Odpady z sektora energetycznego nie są również traktowane jako odpady 
niebezpieczne wg Konwencji bazylejskiej jak również wg innych przepisów unijnych 
(Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów) i krajowych (ustawy o odpadach). 

9. Zagadnienia w zakresie odpadów zawarte w dyrektywie IED i LCP są opisane 
ogólnie, odwołują się do dyrektyw dotyczących odpadów (m.in. Dyrektywy 
2008/98/WE i 1999/31/WE) i są z nimi zgodne. 

10. Ewentualne wdrażanie technik dedykowanych redukcji rtęci do powietrza 
polegających na dodawaniu węgla aktywnego do strumienia spalin przed istniejącymi 
urządzeniami odpylającymi stwarza ryzyko ograniczenia możliwości wykorzystania 
popiołów lotnych ze spalania węgla do produkcji cementu. Z punktu widzenia 
ograniczenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach powinny być 
preferowane metody redukcji rtęci do powietrza, które nie ograniczają możliwości 
wykorzystania odpadów i produktów ubocznych z procesów oczyszczania spalin. 

11. Opublikowany w czerwcu 2013 r. pierwszy draft BREFU LCP z projektem konkluzji 
BAT określa ostrzejsze wymagania dla sektora energetycznego, niż te jakie wynikają 
z art. 8 konwencji Minamata zarówno w zakresie ostrości wymagań emisyjnych, jak i 
terminów dostosowania. Różnice w tym zakresie są bardziej istotne dla źródeł 
istniejących niż dla źródeł nowych. 
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12. Z dokonanej w niniejszej pracy wstępnej oceny wynika, że dla dostosowania do 
pierwszego projektu konkluzji BAT dla LCP we wszystkich obiektach energetycznych 
opalanych węglem brunatnym niezbędna będzie, a dla obiektów opalanych węglem 
kamiennym może być uzasadniona budowa instalacji dostosowawczych do wymagań 
w zakresie ograniczenia emisji rtęci do powietrza. 

13. Z perspektywy wieloblokowych elektrowni i elektrociepłowni, które będą wymagać 
dostosowania do konkluzji BAT w zakresie emisji rtęci do powietrza dostosowanie to 
w terminie zaledwie 4 lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji BAT będzie 
niewykonalne.  

14. W przypadku, gdyby w odniesieniu do istniejących  źródeł obowiązywały wymagania i 
teminy wynikające z konwencj Minamata (maksymalne 10 lat od jej wejścia w życie) 
w odniesieniu do bardziej wyeksploatowanych źródeł można rozpatrywać także ich 
wycofanie z eksploatacji zamiast dostosowania. 

15. Dlatego łagodniejsze podejście w zakresie wymagań oraz terminów ich 
wprowadzenia, na jakie daje szansę Konwencja Minamata (zwłaszcza dla 
istniejących dużych źródeł spalania) i obecny projekt wytycznych BAT/BEP można 
starać się wykorzystać jako środek do złagodzenia wymagań dla polskiego sektora 
energetycznego wynikających z przygotowywanych konkluzji BAT dla LCP. Uważa 
się za uzasadniony postulat doprowadzenia w miarę możliwości do spójności 
wymagań wynikających z Konwencji Minamata w sprawie rtęci i projektu wytycznych 
BAT BEP dla sektora energetyki w ramach konwencji Minamata z wymaganiami 
konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania, nawet gdyby miało to skutkować pewnym 
opóźnieniem terminu ich publikacji. 
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3 Wstęp 
 

Niniejsza praca została wykonana na podstawie umowy z dnia 3 listopada 2014r. 
pomiędzy Skarbem Państwa – Ministerstwem Środowiska, a Energoprojektem Warszawa SA 
nr 5/DPP/2014 wg oznaczenia Zamawiającego oznaczonej symbolem P-2427 przez 
Wykonawcę oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym z 3 października 2014 r. 

Przedstawia omówienie i porównanie regulacji Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci (tzw. 
konwencji Minamata, lub w skrócie MC4) i opracowywanego projektu wytycznych BAT BEP 
dla sektora energetyki w ramach konwencji Minamata z wymaganiami dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych oraz projektu przeglądu BREFu dla dużych źródeł spalania 
odnoszące się do dużych źródeł spalania opalanych węglem kamiennym i brunatnym.  

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na stan formalny wymienionych powyżej i 
analizowanych w niniejszym opracowaniu dokumentów. 

Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci została uzgodniona na piątej sesji Międzyrządowego 
Komitetu Negocjacyjnego w Genewie 19 stycznia 2013 r.5 Konwencja ta jest 
ogólnoświatowym traktatem UNEP6 mającym na celu ochronę zdrowia człowieka i 
środowiska ze względu na niekorzystne skutki oddziaływania rtęci. Do 20 listopada 2014 r. 
konwencja została podpisana przez 128 krajów (w tym 24 września 2014 r. przez Polskę) 
stanowiących sygnatariuszy konwencji oraz ratyfikowana przez 9 krajów (w tym Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej) stanowiących strony konwencji.  

Zgodnie z jej art. 31(1) konwencja wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia 
pięćdziesiątego dokumentu ratyfikacyjnego lub jego odpowiednika. Prognozuje się że może 
to nastąpić w 2016 lub w 2017 r. 

Analizowany w niniejszej pracy projekt wytycznych BAT BEP dla sektora energetyki w 
ramach konwencji Minamata jest ostatnią dostępną roboczą wersją tego dokumentu, która 
została przygotowana na drugie spotkanie grupy ekspertów w sprawie najlepszych 
dostępnych technik i najlepszych dostępnych praktyk, które odbyło się w Szwajcarii we 
wrześniu 2014 r. 7 

Zgodnie z konwencją przyjęcie ww. wytycznych powinno nastąpić nie później niż w terminie 
jednego roku od jej wejścia w życie. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w 
sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED8) została opublikowana 17 grudnia 2010r. 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszła w życie 7 stycznia 2011 r. W odniesieniu 
do istniejących dużych źródeł spalania dyrektywa ta zastępuje wymagania dyrektywy 
2001/80/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń z dużych źródeł 

                                                           
4 Minamata Convention 
5 http://www.mercuryconvention.org/Convention/tabid/3426/Default.aspx 
6 Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych 
7 Guidance on best available techniques and best environmental practices to control, and where feasible reduce, 
emissions of mercury from coal-fired power plants and coal-fired industrial boilers, Expert Group on Best 
Available Techniques and Best Environmental Practices Second meeting Montreux, Switzerland, 8 – 11 
September 2014 
8 Industrial Emission Directive 
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spalania (tzw. dyrektywa LCPD9) od 1 stycznia 2016 r., natomiast w odniesieniu do nowych 
źródeł spalania obowiązuje od 7 stycznia 2013 r.  

Transpozycja dyrektywy 2010/75/UE zasadniczo nastąpiła w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa 
POŚ - Dz U z 21 sierpnia 2014 r. poz. 1101) oraz sukcesywnie następuje w przepisach 
wykonawczych do tej ustawy: 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 2 września 
2014 r. poz. 1169),  

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 
spalania lub współspalania odpadów (Dz U z 7 listopada 2014 r. poz. 1546), 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz U z 7 listopada 2014 r. poz. 1542).  

Draft 1 przeglądu BREF-u10 dla dużych źródeł spalania (tzw. D1 BREF LCP), został 
udostępniony do konsultacji11 w czerwcu 2013 r. przez Biuro IPPC w Sewilli (European IPPC 
Bureau). Do 30.09.2013 r. państwa członkowskie UE (w tym Polska), przedstawiciele 
przemysłu i organizacje pozarządowe zgłosiły uwagi do tego dokumentu. Prawie połowa 
zgłoszonych uwag odnosiła się do projektu konkluzji BAT. 

Biuro IPPC w Sewilli prowadzi prace nad analizą ww. uwag zmierzające do opracowania 
finalnej wersji przeglądu BREFu LCP. Prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2015 r. 
odbędzie się finalne spotkanie Technicznej Grupy Roboczej, na którym zostanie 
przedstawiony projekt konkluzji BAT po uwagach, a w okresie letnim powstanie finalny draft 
nowego BREFu LCP, który następnie będzie opiniowany na forum wymiany informacji w 
trybie art. 13 dyrektywy IED, po czym nastąpi przyjęcie konkluzji BAT dla dużych źródeł 
spalania w trybie art. 75 dyrektywy IED.  

W związku z powyżej zaplanowanymi działaniami należy liczyć się z publikacją decyzji w 
sprawie konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
na przełomie 2015 i 2016 r.  

 

                                                           
9 Large Combustion Plants Directive 
10 BREF dla dużych źródeł spalania poddawany aktualnie przeglądowi był przyjęty przez Komisję Europejską i 
opublikowany w 2006 r. 
11 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/LCP_D1_June_online.pdf 
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4 Określenie zobowi ązań dla sektora energetycznego 
wynikaj ących z konwencji Minamata oraz zobowi ązań 
wynikaj ących z dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych 
związanych z rt ęcią 

 

4.1 Zobowi ązania Konwencji Minamata i projektu wytycznych dla 
BAT/BEP dla sektora energetyki 

 

Z punktu widzenia Polski ze względu na dominujący udział węgla kamiennego i 
brunatnego w tzw. miksie energetycznym bardzo istotne są uregulowania dotyczące emisji 
określone w jej art. 8 dotyczące sektora energetycznego. W przypadku Polski 83% w roku 
2012 (wg Statystyki Elektroenergetyki Polskiej 2012), a w energetyce zawodowej ponad 90% 
w 2011 r. energii elektrycznej jest wytwarzane w oparciu o paliwa stałe: węgiel kamienny i 
brunatny (najwięcej w Europie). W związku z powyższym Polska będzie najbardziej dotknięta 
zaostrzonymi wymaganiami konwencji Minamata w zakresie emisji, w szczególności z 
procesów energetycznego spalania spośród innych krajów UE. Poniżej przedstawiono dane 
GUS określające emisje rtęci w roku 2011 dla poszczególnych rodzajów działalności 
przemysłowej, które potwierdzają wysoki udział procesów spalania w krajowej emisji. 

 

Tabela 1 Całkowita emisja rt ęci w Polsce wg rodzajów działalno ści w 2011 r. (wg 
danych GUS) 12 

Wyszczególnienie 
Emisja  

Mg/rok  % 
Ogółem 10,20 100 
Procesy spalania w sektorze produkcji i transformac ji 5,62 55,1 

Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe 4,83 47,4 
Ciepłownie 0,76 7,5 
Rafinerie 0,01 0,1 
Przemiany paliw stałych 0,00 0,0 
Kopalnictwo surowców energetycznych 0,02 0,2 

Procesy spalania poza przemysłem 1,48 14,5 
Sektor usług 0,27 2,6 
Gospodarstwa domowe 1,02 10,0 
Rolnictwo, leśnictwo inne 0,18 1,8 

Procesy spalania w przemy śle 2,28 22,4 

Spalanie w kotłach, turbinach gazowych i silnikach 0,18 1,8 

Procesy spalania z kontaktem i bez kontaktu  2,11 20,7 
Procesy produkcyjne 0,60 5,9 

Procesy w przemyśle metali żelaznych 0,51 5,0 

                                                           
12 Ochrona Środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny - tabela opracowana na podstawie danych Krajowego 
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami zatwierdzonych przez Ministerstwo Środowiska 
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Wyszczególnienie 
Emisja  

Mg/rok  % 

Procesy w przemyśle metali nieżelaznych - - 

Procesy w przemyśle chemii nieorganicznej 0,10 1,0 
Transport drogowy - - 
Inne pojazdy i urz ądzenia - - 
Zagospodarowanie odpadów 0,04 0,4 
Spalanie odpadów komunalnych 0,04 0,4 

 

4.1.1 Zobowi ązania Konwencji Minamata 
 

Uregulowania dotyczące emisji ze źródeł punktowych, w tym obiektów energetycznych są 
określone w art. 8 konwencji Minamata. 

Jak podaje art. 8.1 Konwencji dotyczy on:  

..”kontrolowania, a tam gdzie jest to możliwe ograniczenia emisji rtęci i związków rtęci często 
wyrażanej jako „rtęć całkowita”, do atmosfery, poprzez stosowanie środków kontroli emisji ze 
źródeł punktowych w ramach kategorii źródeł wymienionych w załączniku D.” 

 

Załącznik D do konwencji pt. Lista punktowych źródeł emisji rt ęci i zwi ązków rt ęci do 
atmosfery  określa następujące kategorie źródeł punktowych: 

Elektrownie opalane węglem;  

Kotły przemysłowe opalane węglem;  

Procesy wytapiania i prażenia stosowane w produkcji metali nieżelaznych;  

Spalarnie odpadów;  

Obiekty produkcji klinkieru cementowego.  

 

Porównując te kategorie z rodzajami działalności dla których Tabela 1 podaje emisje rtęci w 
Polsce za rok 2011 można zauważyć, że w przypadku naszego kraju obecnie przeważa 
emisja z pierwszej z wymienionych kategorii. 

 

Artykuł 8(2) konwencji wprowadza poniższe definicje: 

a)  „emisje” oznaczają emisje rtęci lub związków rtęci13 do atmosfery;  

b) „istotne źródło” oznacza źródło w ramach jednej z kategorii źródeł 
wymienionych w załączniku D. Strona może, według własnego uznania, 
ustanowić kryteria mające na celu określenie źródeł objętych kategorią 
źródła wymienioną w załączniku D, pod warunkiem że takie kryteria dla 

                                                           
13 Zgodnie z art. 2 d – e „rtęć” oznacza rtęć pierwiastkową (Hg(0), nr CAS 7439-97-6); „związek rtęci” oznacza 
wszelkie substancje składające się z atomów rtęci i jednego atomu lub większej liczby atomów innego pierwiastka 
chemicznego, które mogą zostać rozdzielone na różne składniki wyłącznie w drodze reakcji chemicznych; 
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jakiejkolwiek kategorii uwzględniają co najmniej 75 procent emisji z takiej 
kategorii;  

c) „nowe źródło” oznacza jakiekolwiek istotne źródło w ramach którejkolwiek z 
kategorii wymienionych w załączniku D, którego budowę lub znaczną 
modernizację rozpoczęto co najmniej rok po dacie:  

i) wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do danej Strony; lub  

ii) wejścia w życie, w odniesieniu do danej Strony, zmiany załącznika D, 
na skutek której źródło zaczęło podlegać postanowieniom niniejszej 
konwencji;  

d) „znaczna modernizacja” oznacza modernizację istotnego źródła, której 
konsekwencją jest znaczne zwiększenie emisji, z wyłączeniem jakichkolwiek 
zmian w emisjach wynikających z odzysku produktu ubocznego. O tym, czy 
dana modernizacja jest znaczna, czy też nie, decyduje dana Strona;  

e) „istniejące źródło” oznacza jakiekolwiek istotne źródło, które nie jest nowym 
źródłem;  

f) „dopuszczalna wartość emisji” oznacza dopuszczalną wartość stężenia, 
masy lub wskaźnika emisji rtęci lub związków rtęci emitowanych ze źródła 
punktowego, często wyrażaną jako „rtęć całkowita”.  

Artykuł 8(3) Konwencji dotyczy krajowego planu działań, jakie należy podjąć w celu kontroli 
emisji. Stwierdza on, że: 

„Każda ze Stron posiadająca na swoim terytorium istotne źródła podejmuje działania mające 
na celu kontrolę emisji i może przygotować krajowy plan określający działania, jakie należy 
podjąć w celu kontroli emisji, oraz spodziewane założenia, cele i rezultaty takich działań. 
Plan należy przedstawić Konferencji Stron w ciągu czterech lat od daty wejścia w życie 
niniejszej konwencji w odniesieniu do takiej Strony. Jeśli Strona opracowuje plan wdrażania 
zgodnie z artykułem 20, taka Strona może zawrzeć w planie wdrażania plan, o którym mowa 
w niniejszym ustępie.” 

Z treści artykułu 8 (3) wynika, ze opracowanie „planu” jest dobrowolne. Kraj będący Strona 
konwencji, może go przygotować, ale nie jest do jego przygotowania zobowiązany. 

 

Artykuł 8(4) konwencji określa wymagania dotyczące nowych źródeł emisji: 

 

W odniesieniu do nowych źródeł każda ze Stron będzie wymagać stosowania najlepszych 
dost ępnych technik i najlepszych praktyk w dziedzinie oc hrony środowiska  w celu 
kontrolowania, a tam, gdzie jest to możliwe, ograniczenia emisji, tak szybko jak tylko jest to 
możliwe, przy czym nie później niż pięć lat po dniu wejścia w życie niniejszej konwencji w 
odniesieniu do takiej Strony. Strona może zastosować dopuszczalne warto ści emisji , które 
są zgodne ze stosowaniem najlepszych dostępnych technik.  

Zatem zgodność z najlepszymi technikami BAT i praktykami BEP jest dla nowych źródeł 
obligatoryjna nie później niż 5 lat od wejścia w życie konwencji. Miernikiem zgodności 
dostosowania z najlepszymi technikami BAT może być zgodność z dopuszczalnymi 
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wielkościami emisji odpowiadającymi zastosowaniu BAT.  

 

Najlepsze dostępne techniki i najlepsze dostępne praktyki w dziedzinie ochrony środowiska 
są definiowane w art. 8(2b) i 8(2c): 

 

„b) „najlepsze dostępne techniki” oznacza te techniki, które umożliwiają najskuteczniejsze 
zapobieganie emisjom i uwolnieniom rtęci do powietrza, wody i gruntu, a także skutkom 
takich emisji i uwolnień dla środowiska jako całości oraz – w przypadkach, w których takie 
zapobieganie nie jest możliwe – ograniczanie takich emisji i uwolnień rtęci oraz ich skutków, 
z uwzględnieniem ekonomicznych i technicznych uwarunkowań dotyczących danej Strony 
lub danego obiektu znajdującego się na terytorium takiej Strony. W tym kontekście:  

i) „najlepsze” oznacza najskuteczniejsze w osiąganiu wysokiego ogólnego 
poziomu ochrony środowiska jako całości;  

ii) „dostępne” techniki oznaczają, w odniesieniu do danej Strony i danego obiektu 
znajdującego się na terytorium takiej Strony, techniki opracowane na taką 
skalę, która umożliwia ich zastosowanie w odpowiednim sektorze przemysłu 
w sposób wykonalny pod względem ekonomicznym i technicznym, z 
uwzględnieniem kosztów i korzyści, niezależnie od tego, czy takie techniki 
stosuje się lub opracowano na terytorium danej Strony czy też nie, pod 
warunkiem że techniki te są dostępne dla podmiotu prowadzącego działalność 
w obiekcie zgodnie z ustaleniami danej Strony;  

iii) „techniki” oznacza stosowane technologie, praktykę działania oraz sposoby 
projektowania instalacji, ich konserwowania, obsługi i wycofywania z 
eksploatacji;  

c) „najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony środowiska” oznacza stosowanie najbardziej 
odpowiedniego połączenia środków i strategii w dziedzinie ochrony środowiska; „ 

 

Wymagania dla źródeł istniejących, które określa art. 8(5) konwencji są bardziej elastyczne 
niż dla źródeł nowych 

„W odniesieniu do istniejących źródeł każda ze Stron zawiera w swoim planie krajowym oraz 
wdraża co najmniej jeden z następujących środków, uwzględniając swoje krajowe 
okoliczności, ekonomiczne i techniczne możliwości zastosowania takich środków, oraz ich 
przystępność pod względem kosztów, tak szybko jak tylko jest to możliwe, ale nie później niż 
dziesięć lat po dacie wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do takiej Strony:  

a) określony ilościowo cel dotyczący kontrolowania oraz, tam gdzie jest to 
wykonalne, ograniczania emisji z istotnych źródeł;  

b) dopuszczalne wartości emisji w celu kontrolowania oraz, tam gdzie jest to 
wykonalne, ograniczania emisji z istotnych źródeł;  

c) zastosowanie najlepszych dostępnych technik oraz najlepszych praktyk w 
dziedzinie ochrony środowiska w celu kontroli emisji z istotnych źródeł;  
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d) strategię kontroli podmiotów emitujących wiele substancji 
zanieczyszczających środowisko, która przyniesie dodatkowe korzyści dla 
kontroli emisji rtęci;  

e) alternatywne środki umożliwiające ograniczenie emisji z istotnych źródeł.”  

Kraj będący stroną konwencji ma do wyboru oprócz opcji podobnych jak dla źródeł nowych 
(zastosowanie BAT/BEP lub dopuszczalnych wielkości emisji) określone opcje w art. 8 (5a), 
8 (5d) i 8(5e) z których zwłaszcza punkt ostatni daje wiele możliwości uelastycznienia 
wymagań w zakresie stosowania środków ograniczających emisję Hg. Warto zwrócić uwagę, 
że przy określaniu dopuszczalnych emisji z istniejących źródeł konwencja nie wymaga 
wzięcia pod uwagę najlepszych dostępnych technik BAT. Różny jest także termin 
przewidziany na dostosowanie, który wynosi maksymalnie 10, a nie 5 lat od wejścia w życie 
konwencji. Oznacza to, że przy długim terminie przewidzianym na dostosowanie dla źródeł 
istniejących w odniesieniu do bardziej wyeksploatowanych źródeł można rozpatrywać także 
ich wycofanie z eksploatacji zamiast dostosowania. 

Z art. 8(6) konwencji wynika, że „Strony mogą zastosować takie same środki dla wszystkich 
istotnych istniejących źródeł lub też mogą przyjąć różne środki w odniesieniu do różnych 
kategorii źródeł. Celem takich środków zastosowanych przez Stronę jest osiągnięcie 
rozsądnych postępów w ograniczaniu emisji w czasie.„ 

Art. 8(7) dotyczy ustanowienia rejestru emisji z istotnych źródeł: 

 „Każda ze Stron, tak szybko jak tylko jest to możliwe i nie później niż pięć lat po dacie 
wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do tej Strony, ustanawia, a następnie 
prowadzi rejestr emisji pochodzących z istotnych źródeł.„ 

Artykuły 8(8) i (8(9) dotyczą przyjęcia przez Konferencję Stron następujących wytycznych:  

„Art. 8(8) Podczas swojego pierwszego posiedzenia Konferencja Stron przyjmuje wytyczne 
dotyczące:  

a) najlepszych dostępnych technik oraz najlepszych praktyk w dziedzinie 
ochrony środowiska, z uwzględnieniem wszelkich różnic pomiędzy nowymi a 
istniejącymi źródłami i z uwzględnieniem konieczności zminimalizowania 
skutków przenoszenia zanieczyszczeń pomiędzy różnymi komponentami 
środowiska; oraz  

b) wsparcia udzielanego Stronom wdrażającym środki określone w ustępie 5, 
zwłaszcza w określaniu celów i dopuszczalnych wartości emisji.  

„Art. 8(9) Konferencja Stron przyjmuje, tak szybko jak tylko jest to możliwe, wytyczne 
dotyczące:  

a) kryteriów, jakie Strony mogą opracować zgodnie z ustępem 2 litera b;  

b) metodologii przygotowywania rejestrów emisji.  

Artykuł 8(10) dotyczy stałego przeglądu i aktualizacji ww. wytycznych a art 8(11) 
sprawozdawczości:  

„Art. 8(10) Konferencja Stron dokonuje stałego przeglądu oraz w stosownych przypadkach 
aktualizacji wytycznych opracowanych zgodnie z ustępem 8 i ustępem 9. Strony 
uwzględniają takie wytyczne podczas realizacji odpowiednich postanowień niniejszego 
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artykułu.  

„Art. 8(11) Każda Strona uwzględnia informacje na temat wdrażania przez nią postanowień 
niniejszego artykułu w swoich sprawozdaniach przedkładanych zgodnie z artykułem 21, a 
zwłaszcza informacje dotyczące środków podjętych zgodnie z ustępami 4-7 oraz 
skuteczności takich środków.”  

 

Konwencja z Minamaty będzie wprowadzana do systemów prawnych Państw Członkowskich 
UE z poziomu wspólnotowego. W związku z tym istotne jest jaki zostanie przyjęty sposób jej 
transpozycji najpierw do prawa wspólnotowego a następnie do krajów Unii Europejskiej. 

Ostateczne wymagania dla Polski będą w większym stopniu zależeć od tego jaki sposób 
transpozycji przyjmie Unia Europejska, niż od indywidualnego stanowiska naszego kraju. 
Biorąc powyższe pod uwagę w załączniku nr 1 do niniejszej pracy przedstawiono 
tłumaczenie fragmentów pracy pt. “Study on EU Implementation of the Minamata Convention 
on Mercury”, Draft Final Report (revised)14., które opisują wymagania konwencji Minamata w 
porównaniu z prawem wspólnotowym oraz przedstawiają wstępnie alternatywne propozycje 
możliwości wyboru sposobu transpozycji Konwencji rtęciowej do prawa wspólnotowego. 

 

Definicje odpadów rt ęciowych, niebezpiecznych oraz okre ślanie niebezpiecznych 

właściwo ści odpadów 

Artykuł 11 Konwencji Minamata w sprawie rtęci zawiera definicję odpadów rtęciowych. 

Artykuł 11 

Odpady rt ęciowe 

1. Do odpadów objętych niniejszą konwencją w przypadku Stron Konwencji bazylejskiej o 
kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych stosują 
się odpowiednie definicje z Konwencji bazylejskiej. Strony niniejszej konwencji, które nie 
są Stronami Konwencji bazylejskiej, wykorzystują te definicje jako wytyczne w odniesieniu 
do odpadów objętych niniejszą konwencją.  

2. Na potrzeby niniejszej konwencji odpady rtęciowe oznaczają substancje lub obiekty:  

a) składające się z rtęci lub związków rtęci;  

b) zawierające rtęć lub związki rtęci; lub  

c) zanieczyszczone rtęcią lub związkami rtęci,  

w ilości przekraczającej odpowiednie progi określone przez Konferencję Stron we 
współpracy z odpowiednimi organami Konwencji bazylejskiej w sposób zharmonizowany, 
które są usuwane lub których usuwanie zamierza się przeprowadzić albo których 
usuwanie jest wymagane z mocy przepisów prawa krajowego lub niniejszej konwencji.  

Definicja ta wyklucza nadkłady, skały odpadowe i zwałowiska z kopalnictwa, z wyjątkiem 
pochodzących z pierwotnego wydobycia rtęci, o ile nie zawierają rtęci lub związków rtęci 
w ilościach przekraczających progi określone przez Konferencję Stron.  

                                                           
14 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/REPORT-EU-Hg.pdf 
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Polska jest stroną Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i 
usuwania odpadów niebezpiecznych15, do której odwołuje się art. 11 Konwencji Minamata, i 
w zakresie odpadów Polska stosuje definicje z Konwencji bazylejskiej (cyt. art. 1 ust. 1 i 2 
Konwencji bazylejskiej oraz aneks I, II i III poniżej). Pokrywają się one zasadniczo z treścią 
Załącznika III Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów jak również załącznika nr 3 i 
załącznika nr 4 do krajowej ustawy o odpadach. 

 

Artykuł 1 ( Konwencji bazylejskiej ) 
Zakres przedmiotowy konwencji  

1. W rozumieniu niniejszej konwencji "odpadami niebezpiecznymi" są następujące odpady 
podlegające przepływom transgranicznym: 

a) odpady należące do którejkolwiek kategorii zawartej w aneksie I, chyba że nie posiadają 
którejkolwiek z charakterystyk zawartych w aneksie III, oraz 

b) odpady nie objęte lit. (a), lecz określone lub uznawane za odpady niebezpieczne przez 
ustawodawstwo krajowe strony eksportującej, importującej lub tranzytowej. 

2. Odpady należące do którejkolwiek kategorii określonej w aneksie II i będące przedmiotem 
transgranicznego przemieszczania są w rozumieniu niniejszej konwencji "innymi odpadami". 

 
ANEKSY  

DO KONWENCJI BAZYLEJSKIEJ  
ANEKS I 

KATEGORIE ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH KONTROLI 
Strumienie odpadów  

Y1 Odpady sanitarne ze szpitali, ośrodków medycznych i klinik, 
Y2 Odpady z produkcji i przygotowywania produktów farmaceutycznych, 
Y3 Zużyte środki farmaceutyczne i leki, 
Y4 Odpady pochodzące z produkcji i stosowania biocydów i fitofarmaceutyków, 
Y5 Odpady pochodzące z wytwarzania i stosowania chemikaliów do konserwacji drewna, 
Y6 Odpady pochodzące z produkcji i wykorzystania rozpuszczalników organicznych, 
Y7 Odpady zawierające cyjanki pochodzące z obróbki cieplnej oraz procesów hartowania, 
Y8 Odpadowe oleje mineralne nie nadające się do ich pierwotnie zamierzonego zastosowania, 
Y9 Zaolejone ścieki, mieszaniny węglowodory-woda, emulsje, 
Y10 Odpadowe substancje i artykuły zawierające lub zanieczyszczone polichlorowanymi 

dwufenylami (PCB) i/lub polichlorowanymi trifenylami (PCT) i/lub polibromowanymi dwufenylami 
(PBB), 

Y11 Odpady smołowe z procesów rafinowania, destylacji i obróbki pirolitycznej, 
Y12 Odpady z produkcji lub stosowania tuszów, barwników, pigmentów, farb, lakierów i pokostów, 
Y13 Odpady z produkcji lub stosowania żywic, lateksu, plastyfikatorów, klejów/spoiw, 
Y14 Odpadowe substancje chemiczne powstające w badaniach naukowych i działalności 

rozwojowej lub szkoleniowej, które nie są zidentyfikowane i/lub nowo powstałe, a których skutki 
działania na człowieka i/lub środowisko są nie znane, 

Y15 Odpady o właściwościach wybuchowych nie objęte inną legislacją, 
Y16 Odpady z produkcji i stosowania chemikaliów fotograficznych i materiałów znajdujących 

zastosowanie w fotochemii, 
Y17 Odpady z procesów powierzchniowej obróbki metali i tworzyw sztucznych, 
Y18 Pozostałości z procesów unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. 

Odpady zawieraj ące:  
Y19 Karbonylki metali, 

                                                           
15 KONWENCJA BAZYLEJSKA o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów 
niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz. U. z dnia 27 lutego 1995 r.) 
(Dz.U.1995.19.88 zał.) 
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Y20 Beryl; związki berylu, 
Y21 Związki chromu sześciowartościowego, 
Y22 Związki miedzi, 
Y23 Związki cynku, 
Y24 Arsen; związki arsenu, 
Y25 Selen; związki selenu, 
Y26 Kadm; związki kadmu, 
Y27 Antymon; związki antymonu, 
Y28 Tellur; związki telluru, 
Y29 Rtęć; związki rtęci, 
Y30 Tal; związki talu, 
Y31 Ołów; związki ołowiu, 
Y32 Nieorganiczne związki fluoru bez fluorku wapnia, 
Y33 Cyjanki nieorganiczne, 
Y34 Roztwory kwaśne lub kwasy w postaci stałej, 
Y35 Roztwory zasadowe lub zasady w postaci stałej, 
Y36 Azbest (pył i włókna), 
Y37 Organiczne związki fosforu, 
Y38 Cyjanki organiczne, 
Y39 Fenole; związki fenoli, w tym chlorofenole, 
Y40 Etery, 
Y41 Rozpuszczalniki organiczne zawierające chlorowce, 
Y42 Rozpuszczalniki organiczne nie zawierające chlorowców, 
Y43 Polichlorowany dwubenzofuran i związki chemiczne o podobnym składzie, 
Y44 Polichlorowana dwubenzo-p-dioksyna i związki chemiczne o podobnym składzie, 
Y45 Chlorowcopochodne innych związków organicznych inne poza wymienionymi w niniejszym 

aneksie (np. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 
ANEKS II 

KATEGORIE ODPADÓW WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ UWAGI 
Y46 Odpady z gospodarstwa domowego, 
Y47 Pozostałości ze spopielania odpadów z gospodarstwa domowego. 

 
ANEKS III 

LISTA CHARAKTERYSTYK NIEBEZPIECZEŃSTWA 
__ 
Klasa ONZ* 

 
 Kod 

 
 Charakterystyka 

1 
 

 H1 
 

 Substancje wybuchowe  
Substancje lub odpady wybuchowe są to ciała stałe lub ciecze, lub 
odpady (albo mieszaniny substancji lub odpadów), które ze swej natury 
są zdolne w wyniku reakcji chemicznej wytwarzać gazy o takiej 
temperaturze i ciśnieniu i przy takiej szybkości, że może to spowodować 
szkody w otoczeniu; 
 

3 
 

 H3 
 

 Ciecze palne  
Termin "palne" oznacza to samo co "łatwo palne". Ciecze palne są to 
ciecze lub mieszaniny cieczy albo ciecze zawierające ciała stałe w 
roztworze lub zawiesinie (na przykład: farby, pokosty, lakiery itp., lecz z 
wyłączeniem substancji inaczej sklasyfikowanych ze względu na ich 
właściwości niebezpieczne), które wydzielają gazy palne w temperaturach 
nie większych niż 60,5oC w próbie w naczyniu zamkniętym i nie więcej niż 
65,6oC w próbie w naczyniu otwartym; (ponieważ wyniki prób w naczyniu 
otwartym i prób w naczyniu zamkniętym nie są ściśle porównywalne, a 
nawet pojedyncze wyniki tych samych prób często różnią się, dopuszcza 
się przepisy różniące się od powyższych liczb, jeżeli różnice te będą 
zgodne z duchem niniejszej definicji); 
 

4.1 
 

 H4.1 
 

 Palne ciała stałe  
Ciała stałe lub odpady stałe, inne niż sklasyfikowane jako wybuchowe, 
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Klasa ONZ* 
 

 Kod 
 

 Charakterystyka 

które w typowych dla transportu warunkach są łatwo zapalne lub mogą 
spowodować albo przyczynić się do pożaru na skutek tarcia; 
 

4.2. 
 

 H4.2 
 

 Substancje lub odpady podatne na samozapłon  
Substancje lub odpady, które są podatne na samoogrzanie w normalnych 
warunkach spotykanych w transporcie albo na ogrzanie w kontakcie z 
powietrzem, i dlatego zdolne do zapalenia się; 
 

4.3 
 

 H4.3 
 

 Substancje lub odpady, które w zetkni ęciu z wod ą wydzielaj ą gazy 
palne  
Substancje lub odpady, które na skutek wzajemnego oddziaływania z 
wodą są podatne na samozapłon lub na wydzielanie gazów palnych w 
ilościach niebezpiecznych; 
 

5.1 
 

 H5.1 
 

 Utlenianie  
Substancje lub odpady, które chociaż same niekoniecznie są palne, mogą 
w wyniku wydzielania tlenu powodować lub przyczyniać się do palenia 
innych materiałów; 
 

5.2 
 

 H5.2 
 

 Nadtlenki organiczne  
Substancje organiczne lub odpady, które zawierając dwuwartościową 
strukturę -o-o- są niestabilne termicznie i mogą podlegać 
samoprzyspieszającemu się rozkładowi egzotermicznemu; 
 

6.1 
 

 H6.1 
 

 Substancje (silne)truj ące 
Substancje lub odpady, które w razie spożycia lub wdychania albo 
kontaktu ze skórą zdolne są powodować śmierć, rany lub szkodę na 
zdrowiu człowieka; 
 

6.2 
 

 H6.2 
 

 Substancje zaka źne 
Substancje lub odpady zawierające żywe mikroorganizmy albo ich 
toksyny, o których wiadomo albo podejrzewa się, że wywołują choroby u 
zwierząt lub ludzi; 
 

8 
 

 H8 
 

 Substancje koroduj ące 
Substancje lub odpady, które na skutek oddziaływania chemicznego w 
kontakcie z żywą tkanką powodują poważne uszkodzenia albo w wyniku 
wycieku powodują materialne uszkodzenie lub nawet zniszczenie innych 
towarów lub środków transportu; mogą także powodować inne 
zagrożenia; 
 

9 
 

 H10 
 

 Wydzielanie gazów truj ących w kontakcie z powietrzem lub wod ą 
Substancje lub odpady, które na skutek wzajemnego oddziaływania z 
powietrzem lub wodą mogą wydzielać gazy trujące w ilościach 
niebezpiecznych; 
 

9 
 

 H11 
 

 Substancje toksyczne (o opó źnionym działaniu lub chroniczne)  
Substancje lub odpady, które w przypadku wdychania lub spożycia albo 
wchłonięcia przez skórę zdolne są powodować skutki opóźnione lub 
chroniczne, w tym rakotwórczość; 
 

9 
 

 H12 
 

 Substancje ekotoksyczne  
Substancje lub odpady, które w razie ich uwolnienia mogą lub będą 
oddziaływać, natychmiast lub z opóźnieniem, negatywnie na środowisko, 
na skutek bioakumulacji i/lub toksycznego oddziaływania na systemy 
biotyczne; 
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Klasa ONZ* 
 

 Kod 
 

 Charakterystyka 

 
9 
 

 H13 
 

 Substancje, które po zakończeniu procesu usuwania odpadów, w 
jakikolwiek sposób, poprzez wydzielanie innych materiałów, np. 
wycieków, oddziaływują według wyżej podanych charakterystyk. 
 

_________ 
* Odnosi się do systemu klasyfikacji niebezpieczeństwa, zawartej w Zaleceniach ONZ dot. transportu towarów 
niebezpiecznych (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, United Nations, New York, 1988). 

Testy  
Potencjalne zagrożenia powodowane przez pewne rodzaje odpadów nie są jeszcze w pełni udokumentowane; 
nie istnieją testy ujmujące ilościowo te zagrożenia. Niezbędne są dalsze badania naukowe w celu określenia 
środków charakteryzujących potencjalne zagrożenia dla człowieka i/lub środowiska przez te odpady. 
Standardowe testy zostały ustalone dla czystych substancji i materiałów. W wielu krajach opracowano krajowe 
testy, które można zastosować do materiałów wyszczególnionych w aneksie I, w celu sprecyzowania, czy 
materiały te wykazują którąkolwiek z charakterystyk wyszczególnionych w tym aneksie. 

 

Rtęć i związki rtęci wymienione są w Aneksie I Konwencji bazylejskiej (pkt Y29). Jednakże 
odpady z sektora energetycznego generalnie nie spełniają drugiego warunku art. 1 ust. 1 
Konwencji bazylejskiej, czyli nie posiadają którejkolwiek z charakterystyk zawartych w 
aneksie III, i wobec tego nie są traktowane jako odpady niebezpieczne wg Konwencji 
bazylejskiej jak również wg innych przepisów unijnych (Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów) i krajowych (ustawy o odpadach), co omówiono niżej. 

Składowanie odpadów z sektora energetycznego 

W Konwencji Minamata ogólnie stwierdzono, że Strony Konwencji są zobowiązane do 
składowania odpadów zawierających rtęć w sposób nieszkodliwy dla środowiska. 

Konwencja Minamata odwołuje się do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego 
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, której Polska jest stroną. Konwencja 
bazylejska wskazuje na konieczność kontroli odpadów zawierających rtęć.  

Gospodarowanie odpadami zawierającymi rtęć regulowane jest zasadniczo: 

− dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 
w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L 312/3 z 22.11.2008), 

− dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz.U.UE L 182/1 z dnia 16 lipca 1999 r.), 

− rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1102/2008 z dnia 
22 października 2008 r. w sprawie zakazu wywozu rtęci metalicznej, niektórych związków 
i mieszanin rtęci oraz bezpiecznego składowania rtęci metalicznej (Dz. Urz. UE L 304 z 
14.11.2008, str. 75). 

Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów jak również Dyrektywa 
2008/98/WE w sprawie odpadów zostały transponowane do prawa polskiego ustawą o 
odpadach. 

Obecnie brak jest wartości granicznych rtęci w odpadach ustalonych przez Konwencję 
Minamata. Prawodawstwo UE dotyczące odpadów określa ogólne normy w zakresie 
gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi, które są zdefiniowane 
w Artykule 3 pkt 2) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jako "odpady, które wykazują 
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jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych wymienionych w Załączniku III" (co 
szczegółowiej omówiono wyżej). 

Odpady z sektora energetycznego nie są generalnie traktowane jako odpady niebezpieczne 
(w tym odpady rtęciowe wg Konwencji Minamata) w rozumieniu art. 3 pkt 2 ww. dyrektywy 
odpadowej, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska, i mogą być składowane, w przypadku 
braku możliwości ich gospodarczego wykorzystania ze względu na brak odbiorców, na 
składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (zgodnie z Dyrektywą Rady 
1999/31/WE w sprawie składowania odpadów). 

Testy zgodności wykonywane dla typowych odpadów z sektora energetycznego (odpady 
paleniskowe, produkty z mokrych instalacji odsiarczania spalin, osady z oczyszczalni 
ścieków z instalacji odsiarczania spalin) zgodnie z kryteriami dopuszczania odpadów do 
składowania na składowiskach danego typu16 wykazują, że odpady te mogą być składowane 
na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne i taka jest powszechna 
praktyka. Otrzymywane w testach wartości wymywania rtęci są poniżej dopuszczalnych 
granicznych wartości tego pierwiastka (wartość graniczna to 0,2 mg/kg suchej masy) nawet o 
co najmniej o trzy rzędy wielkości i wynoszą <0,0005 mg/kg suchej masy, przez co spełniają 
wymagania rozporządzenia krajowego i decyzji europejskiej. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 
procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 
(Dz.U.2013.38), zgodne z Decyzją Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i 
procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do 
dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U.UE.L.2003.11.27 z późn. zm.), określa w załączniku 3 (cytat 
poniżej) kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne. 

ZAŁĄCZNIK Nr 3  

KRYTERIA DOPUSZCZANIA ODPADÓW INNYCH NI Ż NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, KTÓRE 
NIE STANOWIĄ ODPADÓW KOMUNALNYCH, DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU  

ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE 

1. Kryteria decydujące o możliwości skierowania odpadów do składowania na składowisku 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne obejmują: 
1) dopuszczalne graniczne wartości wymywania; 
2) parametry dodatkowe. 

2. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów ziarnistych o małych wymiarach 
poszczególnych elementów, przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów innych niż 
niebezpieczne, wyznacza się przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 lub 2 l/kg całkowitej zawartości 
składników, przy czym test pomocniczy wykonuje się w przypadku braku możliwości przeprowadzenia 
testu podstawowego. 

3. Dopuszczalne wartości graniczne dla odpadów monolitycznych o dużych wymiarach 
poszczególnych elementów wyznacza się zgodnie z testem podstawowym. 

4. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne na bazie gipsu odbywa się wyłącznie na 
składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z odpadami, co do których spełnione 
zostały wymagania dotyczące rozpuszczonego węgla organicznego i ogólnego węgla organicznego, 
                                                           
16 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz.U.2013.38), jego odpowiednik unijny to 
Decyzja Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na 
podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U.UE.L.2003.11.27 z późn. zm.) 
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wyszczególnionych w tabeli określającej dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz 
określającej parametry dodatkowe. 

Graniczne wartości wymywania 

Lp.  
 

Składnik  
 

 Dopuszczalne graniczne warto ści wymywania*)  
 

   ciecz/faza stała = 10 l/kg  
[mg/kg suchej masy]  

test podstawowy  

 ciecz/faza stała = 2 l/kg  
[mg/kg suchej masy]  

test pomocniczy  
1  2  3  4 
1  Arsen (As)   2  0,4 
2  Bar (Ba)   100  30 
3  Kadm (Cd)  1  0,6 
4  Chrom całkowity (Cr)   10  4 
5  Miedź (Cu)   50  25 
6  Rtęć (Hg)  0,2  0,05 
7  Molibden (Mo)   10  5 
8  Nikiel (Ni)   10  5 
9  Ołów (Pb)   10  5 
10  Antymon (Sb)   0,7  0,2 
11  Selen (Se)   0,5  0,3 
12  Cynk (Zn)   50  25 
13  Chlorki (Cl-)   15 000  10 000 
14  Fluorki (F-)   150  60 
15  Siarczany (SO4

2-)   20 000  10 000 
16 
 

 Rozpuszczony węgiel organiczny 
(DOC)  

 800 
 

 380 
 

17 
 

 Stałe związki rozpuszczone 
(TDS)**)  

 60 000 
 

 40 000 
 

Objaśnienia: 
*) Dopuszczalne graniczne wartości wymywania w przypadku odpadów składowanych na 

składowiskach wyposażonych w systemy gromadzenia odcieków kierowanych następnie do 
oczyszczalni ścieków, z wyjątkiem składników DOC i TDS, uznaje się za spełnione w przypadku 
wartości wyższych niż określone w tabeli. 

**) Wartości dla stałych związków rozpuszczonych (TDS) mogą być stosowane zamiennie dla 
wartości siarczanów i chlorków. 

 

4.1.2 Zobowi ązania projektu wytycznych BAT/BEP dla sektora energ etyki 

 

Artykuł 8 Konwencji Minamata dotyczy kontrolowania, a tam gdzie jest to możliwe 
ograniczenia emisji rtęci i związków rtęci często wyrażanej jako „rtęć całkowita”, do 
atmosfery, poprzez stosowanie środków kontroli emisji ze źródeł punktowych w ramach 
kategorii źródeł wymienionych w załączniku D: 

• Elektrownie opalane węglem 

• Kotły przemysłowe opalane węglem;  

• Procesy wytapiania i prażenia stosowane w produkcji metali nieżelaznych (na 
potrzeby załącznika określenie „metale nieżelazne” odnosi się do ołowiu, cynku, 
miedzi i złota przemysłowego).  

• Spalarnie odpadów;  
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• Obiekty produkcji klinkieru cementowego.  

Projekt wytycznych BAT/BEP dla sektora energetyki obejmuje dwie pierwsze kategorie wyżej 
wymienionych źródeł emisji. Wytyczne BAT/BEP nie ograniczają pierwszej z wymienionych 
kategorii do elektrowni węglowych dostarczających energię elektryczną do krajowych 
systemów energetycznych, ale obejmują także źródła spalania dostarczające ciepło 
(elektrociepłownie, ciepłownie komunalne, itp.). Druga kategoria: kotły przemysłowe opalane 
węglem dostarczające energię elektryczną i/lub parę procesową niezbędną lokalnie do 
produkcji w zakładzie przemysłowym gdzie są zainstalowane. 

Projekt wytycznych BAT/BEP dla sektora energetyki w kolejnych rozdziałach omawia: 

• Własności węgla, 

• Spalanie węgla, 

• Najlepsze dostępne praktyki przy spalaniu węgla z punktu widzenia ochrony 
środowiska, 

• Technologie ograniczenia emisji rtęci. 

 

Wytyczne pojęciem w ęgla  obejmują węgiel brunatny (lignit i węgiel subbitumiczny) oraz 
węgiel kamienny (węgiel bitumiczny i antracyt). W rozdziale dotyczącym własności węgla 
przedstawiają wg dostępnych źródeł średnie zawartości rtęci w węglach w różnych krajach 
wraz z ich zakresem zmienności. Przedstawiają także wycinkowe dane nt. zawartości chloru 
i bromu w węglu - pierwiastków których obecność w spalinach może przyczyniać się do 
utlenienia form rtęci do form wymywalnych co ułatwia ich wychwytywanie w instalacjach 
oczyszczających spaliny. 

Wytyczne omawiają spalanie w ęgla  w kotłach rusztowych, kotłach pyłowych oraz w kotłach 
fluidalnych. Omawiają urządzenia do spalania (w tym głównie młyny towarzyszące kotłom 
pyłowym i kotły) oraz emisje różnych form rtęci z procesu spalania.  

Rtęć występuje w węglu w jego składnikach nieorganicznych i organicznych. W procesie 
spalania w palenisku odparowuje do gazowej elementarnej rtęci Hg0. Po spaleniu może 
pozostać w tej formie lub ulec transformacji do gazowej utlenionej rtęci (Hg2+) lub ulec 
odsadzeniu na cząstkach stałych (Hgp) jako Hg0 lub Hg2+. Udziały występowania ww. trzech 
form rtęci zależą w dominującym stopniu od bromowania/chlorowania rtęci oraz od procesów 
zachodzących na powierzchni cząstek popiołu związanych z jego składem chemicznym 
obecnością katalizatorów i procesu aktywnej sorpcji. Przytaczane w projekcie wytycznych 
BAT/BEP wyniki badań przy spalaniu czternastu rodzajów spalanego węgla raportują udział 
formy utlenionej rtęci Hg2+ od 30 do 95 %. Doniesienia literaturowe relacjonują, że 
najczęstszą formą utlenionej rtęci (występującą pierwotnie w granicach od 45 do 80 %) jest 
chlorek rtęci Hg Cl2. 

 



   
S t r o n a  |26 

 

 

Najlepsze dost ępne praktyki  (BEP17) 

Jako istotne czynniki ograniczenia emisji rtęci w zakresie najlepszych dost ępnych praktyk  
ze spalania węgla wymieniane są: efektywne strategie zarządzania, właściwie utrzymane 
urządzeń, właściwie przeszkolony personel i stały nadzór nad procesem.  

Jako najlepsze dost ępne praktyki BEP przy spalaniu w ęgla z punktu widzenia ochrony 
środowiska wytyczne przedstawiaj ą: 

• kluczowe parametry procesowe, 

• poprawę sprawności spalania, 

• poprawę sprawności systemu urządzeń oczyszczania spalin, 

• zarządzenie obiektem spalania z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska, 

• zarządzenie produktami spalania z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska. 

 

Kluczowe parametry procesowe, 

Pierwszym krokiem do określenia BEP dla procesów spalania węgla jest identyfikacja 
kluczowych parametrów procesu (w tym kontrola zawartości w węglu kamiennym i 
brunatnym i związany z tym monitoring) właściwych dla danego miejsca badań lub testów 
podjętych w podobnych obiektach gdziekolwiek indziej. Opierając się na badaniach i testach, 
powinny zostać podjęte działania, które umożliwią kontrolę kluczowych parametrów procesu 
w systemie zarządzania.  

Poprawa sprawno ści spalania 

Wysoka sprawność spalania jest ułatwiona przez ustanowienie reżimu monitoringu 
kluczowych parametrów ruchowych, takich jak tlenek węgla (CO), objętościowe natężenie 
przepływu, temperatura i zawartość tlenu. Niska zawartość tlenku węgla jest związana z 
wyższą sprawnością spalania ze względu na niedopał węgla dostarczanego do paleniska. 

Dla każdego obiektu spalania ilość niekontrolowanej emisji rtęci jest bezpośrednio związana 
z ilością spalanego węgla dla wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła. Oznacza to, że 
jeżeli ilość spalanego węgla może być ograniczona, wtedy ogólna emisja rtęci z danego 
obiektu spalania także może być ograniczona. Ta redukcja ilości spalonego węgla może być 
osiągnięta przez środki podjęte dla zwiększenia sprawności spalania w obiekcie 
energetycznym. Wzrost sprawności prowadzi także w uzupełnieniu do ograniczenia emisji 
Hg, do redukcji wszystkich emitowanych zanieczyszczeń z uwzględnieniem gazów 
cieplarnianych takich jak CO2.  

Poprawa sprawno ści systemu urz ądzeń oczyszczania spalin 

Obok wzrostu sprawności spalania, wyboru węgla do spalania lub jego uzdatniania, wzrost 
sprawności systemów urządzeń oczyszczających spaliny oferuje możliwość usuwania rtęci 
na zasadzie dodatkowej korzy ści . Usuwanie rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści 
odbywa się w urządzeniach oczyszczania spalin oryginalnie zaprojektowanych do 
ograniczenia innych niż rtęć emisji takich jak pył, SO2, lub NOx, zainstalowanych w obiekcie 
energetycznym. Zależnie od zastosowanych urządzeń oczyszczających spaliny te środki 
                                                           
17 Best Available Practices 
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mogą polegać na przeciwdziałaniu ubytkom mocy systemów zasilania urządzeń 
oczyszczających spaliny, modernizacji elektrofiltrów, zmianach projektowych i 
funkcjonalnych instalacji katalitycznego odazotowanie spalin lub ich kombinacji. 

Zarządzenie obiektem spalania z uwzgl ędnieniem kryteriów ochrony środowiska 

Dla poprawy w zakresie zapobiegania i kontroli emisji rtęci dla obiektów energetycznego 
spalania węgla potrzebne są systemy środowiskowego zarządzania, które jasno definiują 
odpowiedzialność na wszystkich poziomach. Kilka najczęściej stosowanych środków jest 
dedykowanych poprawie pracy kotła, takich jak wprowadzenie odpowiednich cykli kontroli i 
serwisowania. Praktyki ruchu i utrzymania (O&M) mają potencjał poprawy wyników obiektu 
energetycznego z uwzględnieniem sprawności i niezawodności, jak również zmniejszenia 
kosztów ruchu i utrzymania (O&M). Pogorszenie stanu wyposażenia obiektu energetycznego 
jest nieuniknione, jednakże szybkość przy której to pogorszenie następuję w dużym stopniu 
zależy od praktyk O&M. Niektóre z dobrych praktyk O&M obejmują np. utrzymanie instalacji 
parowych, oczyszczalni ścieków, lub niezawodność monitoringu i protokołów 
sprawozdawczych. Dodatkowo usprawnienie procesu może być potrzebne dla ograniczenia 
wąskich gardeł i opóźnień.  

Należy zapewnić zapewnienie odpowiednich środków do wdrożenia i prowadzenia BEP i 
odpowiedniego przeszkolenia pracowników w stosowaniu BEP odpowiednio do zakresu ich 
obowiązków. Niezależne miejscowe i zdalne protokoły audytowe osób trzecich także są 
ważne by zapewnić przestrzeganie najlepszych dostępnych praktyk BEP. 

Zarządzenie produktami spalania z uwzgl ędnieniem kryteriów ochrony środowiska 

W procesie oczyszczania spalin ze spalania węgla nieco rtęci będzie usuwane z 
pozostałościami spalania węgla, włączając popiół denny (żużel), popiół lotny, i gips i 
odsiarczania spalin. Odrębnie rtęć musi być wydzielona ze ścieków z instalacji odsiarczania 
spalin. To może być przeprowadzone w procesie dwustopniowego oczyszczania 
chemicznego, wymiany jonowej lub za pomocą filtracji membranowej.  

W procesie produkcji ścian gipsowych, lub innego wykorzystania rtęć zawarta w produktach 
spalania i oczyszczania spalin podlega ryzyku ponownego uwolnienia ponieważ proces 
produkcyjny często uwzględnia fazy o wysokiej temperaturze. Zarządzenie produktami 
spalania i oczyszczania spalin z uwzględnieniem kryteriów ochrony środowiska jest istotne 
dla ograniczenia ryzyka reemisji rtęci. 

 

Technologie ograniczenia emisji rt ęci 

Projekt wytycznych BAT/BEP dla sektora energetyki podaje cztery główne rodzaje 
najlepszych dost ępnych technik BAT w zakresie ograniczenia emisji rt ęci do 
atmosfery z obiektów energetycznych spalaj ących w ęgiel.   

Pierwszy rodzaj obejmuje usuwanie rtęci przed spalaniem. Płukanie węgla, dobór, i/lub 
mieszanie są efektywnymi technologiami dla poprawy stopnia wykorzystania węgla i 
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednakże zakres stosowania płukania 
węgla dla obiektów energetycznych spalających węgiel jest raczej niski, a udział węgla 
płukanego wzrasta powoli, bo koszt płukania węgla jest relatywnie wysoki.  
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Konwencjonalne metody przemywania węgla mogą usunąć część rtęci towarzyszącej 
niepalnej substancji mineralnej węgla. Jednakże zazwyczaj nie usuwają rtęci towarzyszącej 
strukturze organicznej węgla. Cytowane w projekcie BAT/BEP źródła relacjonują badania 
ograniczenia zawartości rtęci w węglu bitumicznym przy jego przemywaniu w jednym 
przypadku z 26 próbek średnio o 21 % i w drugim przypadku z 24 próbek średnio o 37 %, 
przy czym zakres zmienności w poszczególnych próbach wynosił odpowiednio od 3 do 64 % 
i 12 do 78%.  

Drugi rodzaj technik najlepszych dostępnych technik BAT obejmuje usuwanie rtęci w 
procesie spalania. Stosowanie kotłów fluidalnych gra istotną rolę w usuwaniu Hg w 
następującym ciągu spalin. Szczególnie ważny jest wzrost zawartości węgla w spalinach i 
pojemność absorpcyjna popiołu lotnego w powiązaniu z odpowiednim rodzajem paliwa i 
technik spalania strefowego (stopniowania paliwa – reburningu) do ograniczenia emisji NOx. 

Redukcja rtęci generalnie zwiększa się w przypadku obecności związków z grupy 
chlorowców w węglu. Dla zwiększenia wychwytu rtęci z węgli, które charakteryzują się niską 
zawartością chlorowców dodawane są ich dodatkowe ilości w postaci soli bromu lub chloru, 
HCl lub NH4Cl. Mogą być one rozpylone na węgiel, dodane w formie stałej do strumienia 
węgla przed młynami, lub wstrzyknięte do kotła. Obecność chlorowców zwiększa udział rtęci 
w formie utlenionej i w formie osadzonej na cząsteczkach popiołu. Z badań wynika, ze 
związki bromu są bardziej efektywne w ograniczaniu udziału Hg0 niż chloru. Dodatek 
chlorowców, a szczególnie bromu może utlenić potencjalnie ponad 90 % Hg0. 

Z niektórych, jeszcze niezakończonych badań wynika, że stosowanie dodatku chlorowców 
wiąże się z niekorzystnymi skutkami ubocznymi w zakresie:  

• potencjalnej korozji w kotle, podgrzewaczu powietrza i w absorberze odsiarczającym 
spaliny,  

• wykorzystania popiołu lotnego do produkcji cementu, 

• wymywalności z popiołu lotnego, 

• wychwytu Hg i reemisji z absorbra, 

• efektu emisji dioksyn. 

Trzeci rodzaj najlepszych dostępnych technik w zakresie ograniczenia emisji rtęci do 
atmosfery obejmuje stosowanie konwencjonalnych urządzeń oczyszczających spaliny. 
Zastosowane urządzenia oczyszczające spaliny są używane głównie do usuwania pyłu, SO2, 
i NOx. Główne rodzaje odpylaczy stanowią elektrofiltry i filtry tkaninowe oraz kombinacje tych 
dwóch technologii. Najczęściej używaną techniką odsiarczania spalin są mokre płuczki 
odsiarczające, a najczęściej stosowaną techniką ograniczenia emisji NOx katalityczne 
odazotowanie spalin SCR.  

Wszystkie trzy wymienione powyżej techniki ograniczenia emisji zanieczyszczeń na 
zasadzie dodatkowej korzy ści  usuwają także rtęć. W krajach uprzemysłowionych 
usuwanie rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści przy okazji procesów odazotowania, 
odpylania i odsiarczania spalin jest podstawowym działaniem rozważanym dla redukcji emisji 
rtęci z obiektów energetycznych spalających węgiel. Przykładowo jak podaje projekt 
wytycznych BAT/BEP obecne instalacje w obiektach energetycznych opalanych węglem w 
Chinach zostały zaprojektowane do usuwania pyłu, SO2 i NOx, i nie wprowadzono 
dedykowanych metod redukcji rtęci. Usuwanie rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści razem 
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z pyłem, SO2 i NOx jest głównym sposobem podejścia w celu redukcji rtęci w istniejących 
obiektach energetycznych w Chinach. Przykładowo badania pokazują, że 33,9 ton rtęci było 
usunięte z emisji elektrowni opalanych węglem w Chinach od 2005 do 2008 jako rezultat 
towarzyszący efektom usuwania SO2. 

Poniżej przedstawiono zawarte w projekcie wytycznych BAT/BEP zestawienie typowych 
systemów różnych rodzajów instalacji do oczyszczania spalin usuwania rtęci na zasadzie 
dodatkowej korzyści wraz z ich jakościową oceną. 

 

Tabela 2 Tendencje w usuwaniu rt ęci na zasadzie dodatkowej korzy ści 
Istniej ące urządzenia 
oczyszczaj ące spaliny 

Jakościowa ocena wychwytywania rtęci 

Sam elektrofiltr 
„tradycyjny”18 

Dobre wychwytywanie cząstek lub rtęci na sorbentach, lepsze 
wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla nisko siarkowych węgli 
bitumicznych, niż dla węgli o niskiej jakości 

Sam elektrofiltr „gorący”19 
Słabe wychwytywanie na zasadzie wspólne korzyści, może wymagać 
specjalnie przygotowanych sorbentów do wychwytu rtęci w wysokich 
temperaturach 

Sam filtr tkaninowy 
Dobre wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści Hg2+, Hg0 może 
być utlenione po przejściu przez filtr tkaninowy. 

Elektrofiltr “tradycyjny” i 
instalacja mokrego 
odsiarczania spalin 

Ogólnie dobre wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla węgli 
bitumicznych spowodowane obecnością rozpuszczanej Hg2+ w spalinach. 
Relatywnie niski wychwyt dla węgli o słabej jakości. Re-emisja Hg0 może 
zmniejszyć ilość wychwytu na zasadzie dodatkowej korzyści. 

Elektrofiltr “gorący” i 
instalacja mokrego 
odsiarczania spalin 

Umiarkowane wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla węgli 
bitumicznych, słaby wychwyt dla węgli o niskiej jakości. 

Instalacja półsuchego 
odsiarczania SDA 20 i filtr 
tkaninowy 

Bardzo wysokie wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla węgli 
bitumicznych, nieco gorsze dla węgli o niskiej jakości. 

Filtr tkaninowy i instalacja 
mokrego odsiarczania 
spalin 

Dobre wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla węgli 
bitumicznych, porównywalny wychwytu dla węgli o niskiej jakości. Hg0 może 
być utlenione po przejściu przez filtr tkaninowy i wychwycone w absorberze 
odsiarczającym. 

Katalityczne odazotowanie 
SCR i elektrofiltr 
“tradycyjny”  

Dobre wychwytywanie rtęci osadzonej na cząstkach pyłu lub na sorbentach, 
lepsze wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla nisko 
siarkowych węgli bitumicznych, niż dla węgli o niskiej jakości. 

Katalityczne odazotowanie 
SCR i elektrofiltr “gorący” 

Słabe wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści 

Katalityczne odazotowanie 
SCR, elektrofiltr “ 
tradycyjny” i instalacja 
mokrego odsiarczania 

Dobre wychwytywanie rtęci osadzonej na cząstkach pyłu lub na sorbentach, 
lepsze wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla nisko 
siarkowych węgli bitumicznych, niż dla węgli o niskiej jakości. SCR poprawia 
wychwyt dla węgli bitumicznych przez utlenianie Hg0 do Hg2+. Ogólnie dobre 
wychwytywanie na zasadzie dodatkowej korzyści dla węgli bitumicznych. 

Katalityczne odazotowanie 
SCR, wymiennik ciepła, 
elektrofiltr “mokry21” i 
instalacja mokrego 
odsiarczania 

Bardzo dobre wychwytywanie dla węgli bitumicznych, gorsze dla węgli o 
niskiej jakości. SCR poprawia wychwyt przez utlenianie Hg0 do Hg2+, przy 
obecności chloru w spalinach. Kombinacja wymiennika ciepła i elektrofiltru „ 
zimnego” zwiększa wychwyt Hg w fazie stałej oraz jej par. 

                                                           
18 elektrofiltr “tradycyjny” – (cold  side ESP)  lokalizacja w ciągu spalin za podgrzewaczem powietrza, temperatura 
spalin zazwyczaj w zakresie 130-180 oC 
19 elektrofiltr “gorący”(hot  side ESP) - lokalizacja w ciągu spalin przed podgrzewaczem powietrza, temperatura spalin 
zazwyczaj w zakresie 300-400oC 
20 SDA : Spray dryer absorber 
21 elektrofiltr “ mokry” –(Low  Low Temp. ESP) lokalizacja w ciągu spalin za podgrzewaczem powietrza i za 
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Istniej ące urządzenia 
oczyszczaj ące spaliny 

Jakościowa ocena wychwytywania rtęci 

Katalityczne odazotowanie 
SCR, instalacja 
półsuchego odsiarczania 
SDA i filtr tkaninowy 

Bardzo dobre wychwytywanie dla węgli bitumicznych, gorsze dla węgli o 
niskiej jakości. SCR poprawia wychwyt przez utlenianie Hg0 do Hg2+, przy 
obecności chloru w spalinach. 

Katalityczne odazotowanie 
SCR, elektrofiltr “gorący” i 
instalacja mokrego 
odsiarczania spalin 

Na ogół słabe wychwytywanie rtęci osadzonej na cząstkach pyłu i całkowitej 
rtęci dla węgli o niskiej jakości. SCR poprawia wychwyt przez utlenianie Hg0 
do Hg2 przy obecności chloru w spalinach. 

Katalityczne odazotowanie 
SCR, filtr tkaninowy i 
instalacja mokrego 
odsiarczania spalin 

Na ogół wysoki poziom wychwytu Hg dla wszystkich węgli. SCR poprawia 
wychwyt dla węgli bitumicznych przez utlenianie Hg0 do Hg2+, przy 
obecności chloru w spalinach.  

 

Projekt wytycznych BAT/BEP opisuje także techniki usprawnienia technologii związanych z 
instalacjami odazotowania, odpylania i odsiarczania spalin ograniczających rtęć na zasadzie  
dodatkowej korzyści. 

Są to techniki polegające na: 

• schłodzeniu spalin (zastosowanie wymiennika ciepła za podgrzewaczem powietrza z 
odpylaniem spalin w elektrofiltrze „mokrym” przy temperaturach spalin ok 90 oC; 
rozwiązania takie z wykorzystaniem ciepła spalin z wymiennika ciepła do podgrzewu 
spalin po absorberze odsiarczającym emitowanych do atmosfery lub do zwiększenia 
sprawności procesu wytwarzania energii dają szansę na wzrost usuwania rtęci 
występującej w formie par z poziomu 25-50 % do 50-75 %), 

• zastosowanie specjalnych typów22 katalizatorów SCR osiągających tak wysokie jak to 
możliwe utlenianie rtęci elementarnej do rtęci wymywanej, a następnie wychwytywanie 
jej w utlenionej formie w urządzeniach oczyszczających spaliny. 

 

Czwarty rodzaj najlepszych dostępnych technik w zakresie ograniczenia emisji rtęci do 
atmosfery obejmuje technologię wtrysku aktywnego węgla (ACI23), stosowanie addytywów i 
technologię TOXECON usuwania rtęci. Obecnie technologia wtrysku aktywnego węgla 
została skomercjalizowana i jest stosowana w elektrowniach węglowych w Stanach 
Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę, że prezentacje i oceny będą prowadzone do określenia 
BAT w innych krajach, może wymagać 2-3 lat zanim technologia ACI będzie mogła zostać 
zastosowana w krajach rozwijających się. 

 

Dedykowane technologie wychwytu rtęci polegają na wtrysku do ciągu spalin sorbentów, 
których zadaniem jest wychwyt rtęci, co może być realizowane: 

• przed istniejącym systemem odpylania (klasyczna technologia wtrysku węgla 
aktywnego ACI- Activated Carbon Injection), 

• za istniejącym systemem odpylania przy zastosowaniu dodatkowego odpylacza 
(technologia TOXECON).  

Sorbent w technologii ACI w przypadku braku wystarczającej ilości chloru w spalinach 
                                                                                                                                                                                     
wymiennikiem ciepła, temperatura spalin zazwyczaj ok. 90 oC 
22 Selective Hg Oxidation Catalyst 
23 Activated Carbon Injection 
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pochodzących z paliwa jest dodatkowo aktywowany chlorem. Pomimo możliwości 
komercyjnego stosowania metody wtrysku węgla aktywnego (jak podaje projekt wytycznych 
BAT/BEP wg danych z 2010 r. w Stanach Zjednoczonych było zakontraktowane 60 GW 
mocy elektrowni tą metodą) a 12 GW było eksploatowane) z jej zastosowaniem wiążą się 
dwa problemy: 

1. ograniczenie możliwości wykorzystania popiołu lotnego w przemyśle cementowym, 

2. wpływ trójtlenku siarki na sorbent. 

Typowy system ACI jest lokalizowany przed istniejącymi odpylaczami, co prowadzi do 
wymieszania sorbentu z popiołem lotnym. To wymieszanie ze względu na podwyższoną 
zawartość węgla w popiele może negatywnie wpływać na jego wykorzystanie w przemyśle 
cementowym.  

Z badań wynika, że trójtlenek siarki w spalinach nawet w małych stężeniach może wpływać 
na proces ACI. SO3 rywalizuje z rtęcią przy absorbowaniu na powierzchni sorbentu 
ograniczając stopień jego wykorzystania. Zjawisko to jest szczególnie istotne przy spalaniu 
węgli o podwyższonej zawartości siarki. Dla przeciwdziałania temu zjawisku stosuje się 
dodawanie do spalin związków alkalicznych. 

 

Dla przeciwdziałania zanieczyszczenia popiołów lotnych sorbentem w technologii TOXECON 
stosuje się wtrysk sorbentu za istniejącymi odpylaczami oraz dodatkowy pulsacyjny filtr 
tkaninowy co umożliwia oddzielenie czystych popiołów lotnych i sorbentu z rtęcią. W tej 
technologii sorbent jest aktywowany bromem. 

 

4.2 Zobowi ązania dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i pr ojektu 
dokumentu referencyjnego BREF dla du żych źródeł spalania 

 

Art. 3 (11) i 3(12) Dyrektywy IED w nawiązaniu do punktu 13 jej preambuły wymagają aby w 
ramach dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT),tzw. 
BREF-ów zostały opracowane tzw. konkluzje BAT dla rodzajów działalności przemysłowych 
wymienionych w jej aneksie I, które określą wymagania związane z najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT na terenie całej Unii Europejskiej. Zakres regulacji dotyczy około 50 000 
instalacji przemysłowych w całej Unii Europejskiej, w tym prawie 3500 instalacji na terenie 
Polski, wśród których ponad 300 stanowią duże instalacje spalania paliw. 

Konkluzje BAT, zgodnie z art. 14(3) dyrektywy IED bez oddzielnej transpozycji do prawa 
krajowego państw członkowskich UE mają być podstawą do wydawania pozwoleń 
zintegrowanych przez właściwe organy ochrony środowiska (urzędy marszałkowskie lub 
starostów, zależnie od wielkości instalacji). 

Po przeglądach odpowiednich BREF-ów Komisja Europejska przyjęła 5 konkluzji BAT dla 
przemysłu cementowego (04.2013), szklarskiego (03.2012), garbarni (02.2013), produkcji 
żelaza i stali (03.2012) oraz związków chloro-alkalicznych (12.2013)24. 

                                                           
24 http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ 
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Jak wynika z art. 21(3) dyrektywy instalacje (w tym duże źródła spalania) zasadniczo 
powinny być doprowadzone do zgodności z konkluzjami BAT w terminie 4 lat od publikacji 
decyzji w sprawie konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE. Prognozowany termin 
publikacji decyzji w sprawie konkluzji BAT dla LCP na przełomie 2015 i 2016 r. oznacza że 
cztery lata później tj. na przełomie 2019 i 2020 r. duże źródła spalania w UE będą 
zobowiązane dostosować się do poziomów emisji powiązanych z najlepszymi dostępnymi 
technikami. Dla źródeł ciepłowniczych oznacza to w praktyce konieczność dostosowania na 
początek sezonu grzewczego 2019/2020. Brak dostosowania do wymagań konkluzji BAT w 
tym terminie oznaczałby brak pozwolenia zintegrowanego na dalszą eksploatację instalacji. 

Wymagania w odniesieniu do dużych źródeł spalania są formułowane w rozdziale II i w 
rozdziale III dyrektywy IED: 

• rozdział III i aneks V dyrektywy formułuje podejście określające nowe standardy emisji 
(Emission Limit Values, ELVs) i inne uregulowania dla dużych źródeł spalania 
obowiązujące istniejące źródła spalania od 2016 r. a nowe źródła spalania od 7 
stycznia 2013 r. 

• rozdział II dyrektywy formułuje podejście wynikające z Najlepszych Dostępnych 
Technik (Best Available Techniques; BAT) i określające poziomy emisji powi ązane z 
najlepszymi dost ępnymi technikami ; (BAT- Associated Emission Levels; BAT 
AELs ),obowiązujące w terminie czterech lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji 
BAT.  

Dyrektywa IED w rozdziale III i aneksie V  określiła standardy emisyjne dla istniejących i 
nowych źródeł oraz sposób interpretacji ich dotrzymania. W artykule nr 29 przesądziła także, 
że przy wyznaczaniu standardów emisyjnych także dla istniejących źródeł należy 
uwzględniać łączną moc cieplną w paliwie kotłów odprowadzających spaliny wspólnym 
kominem. Standardy emisji dyrektywy IED dla źródeł istniejących od roku 2016 zastępują 
regulacje dyrektywy LCP, a jako nowe źródła traktują te, których prowadzący złożyli wniosek 
o pozwolenie później niż dwa lata po wejściu w życie dyrektywy (7 stycznia 2013 r. lub 
później) lub zostały uruchomione rok później (7 stycznia 2014 r. lub później). W związku z 
przesądzeniem w dyrektywie IED zmiany definicji istniejącego źródła spalania ze „źródła 
kocioł” na „źródło komin” oraz zakończeniem derogacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie 
dyrektywy LCP w polskich obiektach energetycznych, realizowane są prace dla 
dostosowania się do wymagań rozdziału III i aneksu V dyrektywy na rok 2016, lub do 
odtworzenia źródeł, które nie będą dostosowywane. Część obiektów zamierza skorzystać z 
elastycznych mechanizmów rozliczania emisji: tzw. Przejściowego Planu Krajowego (art. 32 
IED), który umożliwia do czerwca 2020 r. rozliczenie z emisji wyrażonej w tonach/rok zamiast 
ze stężeń w spalinach, derogacji 17 500 godzin pracy w okresie do 2023 r. (art. 33 IED) oraz 
derogacji dla zakładów zasilających sieci ciepłownicze do 2022 r. (art. 35 IED). 

Należy zwrócić szczególną uwagę na relację pomiędzy poziomami emisji powiązanymi z 
najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w konkluzjach BAT, a standardami emisji. 
Otóż tylko w wyjątkowych przypadkach, które określa Art. 15 punkt 4 dyrektywy IED i punkt 
22 jej preambuły transponowany przez art. 204 ust 2 zmienionej ustawy POŚ jako 
odstępstwo od konkluzji BAT mogą być stosowane standardy emisji określone w załączniku 
V do dyrektywy IED. W pozostałych przypadkach podstawę do ustalania emisji 
dopuszczalnych mają stanowić ostrzejsze i obejmujące więcej rodzajów zanieczyszczeń 
konkluzje BAT. 
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4.2.1 Zobowi ązania dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych doty czące rt ęci 

 

Punkt 4 załącznika nr V do dyrektywy 2010/75/UE określa wymagania dotyczące 
monitoringu emisji rtęci do powietrza z dużych źródeł spalania. 

„W przypadku obiektów energetycznego spalania opalanych węglem kamiennym lub 
brunatnym, pomiar całkowitych emisji rtęci dokonywany jest przynajmniej raz na rok.” 

 

Poza tym sformułowaniem dotyczącym pomiaru emisji w dyrektywie nie są określone wprost 
wymagania dotyczące emisji rtęci z dużych źródeł spalania. 

Wymagania dotyczące emisji rtęci w dyrektywie są określone wprost jedynie dla spalarni i 
współspalarni odpadów w załączniku VI do dyrektywy IED. 

Pośrednio dopuszczalne wielkości emisji rtęci mogą być określone poprzez art. 15(3) 
dyrektywy o ile zostaną ujęte w konkluzjach BAT: 

 

Art. 15 (3) „Właściwy organ określa dopuszczalne wielkości emisji, zapewniające w 
normalnych warunkach eksploatacji, nieprzekraczanie poziomów emisji powiązanych z 
najlepszymi dostępnymi technikami określonymi w decyzjach w sprawie konkluzji 
dotyczących BAT”… 

 

Pośrednio mogą wynikać także z konieczności dotrzymania norm jakości środowiska (art. 18 
dyrektywy IED): 

 

„Art. 18 W przypadku gdy norma jakości środowiska narzuca bardziej rygorystyczne warunki 
niż te osiągane przez zastosowanie najlepszych dostępnych technik, pozwolenie zawiera 
dodatkowe środki, bez uszczerbku dla innych środków, które mogą zostać podjęte w celu 
zapewnienia zgodności z normami jakości środowiska.” 

  

Odpady z sektora energetycznego 

W Unii obowiązuje już kompleksowy zbiór przepisów dotyczących rtęci, które regulują m.in. 
kwestie związane z odpadami. Podstawowym instrumentem prawnym na rzecz ograniczania 
emisji rtęci jest dyrektywa IED, która zastępuje dyrektywę IPPC, znacząco zwiększono w niej 
rolę BAT i powiązanych z nimi poziomów emisji, a przewidziane w dokumencie konkluzje 
BAT będą mieć charakter normy prawnej. 

Zagadnienia w zakresie odpadów czy produktów ubocznych zawarte w dyrektywie IED są 
opisane ogólnie. Dyrektywa IED odwołuje się w zakresie odpadów do zapisów dyrektywy 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów25.  

 

                                                           
25 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L 312/3 z 22.11.2008) 
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Zgodnie z Artykułem 3 pkt 37) i 38) dyrektywy IED 

37) "odpady" oznaczają odpady określone w art. 3 pkt 1 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 

38) "odpady niebezpieczne" oznaczają odpady niebezpieczne określone w art. 3 pkt 2 
dyrektywy 2008/98/WE; 

 

Cytat artykułu 3 pkt 1 i 2 Dyrektywy 2008/98/WE poniżej. 

1) "odpady" oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, 
zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany; 

2) "odpady niebezpieczne" oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 
właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III; 

 

Prawodawstwo UE dotyczące odpadów określa ogólne normy w zakresie gospodarki 
odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi, które są zdefiniowane w Artykule 
3 pkt 2 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jako "odpady, które wykazują jedną lub 
więcej właściwości niebezpiecznych wymienionych w Załączniku III" (treść załącznika III 
poniżej). Pokrywa się on zasadniczo z treścią cytowanego wyżej aneksu III Konwencji 
bazylejskiej jak również załącznika 3 krajowej ustawy o odpadach. 

 

ZAŁĄCZNIK III Dyrektywy 2008/98/WE  
WŁAŚCIWOŚCI ODPADÓW, KTÓRE CZYNIĄ Z NICH ODPADY NIEBEZPIECZNE  

H1 "Wybuchowe": substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które 
są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen. 

H2 "Utleniające": substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi substancjami, w 
szczególności z substancjami łatwopalnymi, wykazują silne reakcje egzotermiczne. 

H3-A "Wysoce łatwopalne": 
- substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu niższej niż 21 °C (w tym skrajnie 

łatwopalne ciecze), lub 
- substancje i preparaty, które mogą się rozgrzać, a następnie zapalić pod wpływem 

kontaktu z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez doprowadzenia energii, lub 
- substancje i preparaty stałe, które mogą z łatwością zapalić się po krótkim kontakcie ze 

źródłem zapłonu i które palą się nadal lub ulegają zniszczeniu po usunięciu źródła 
zapłonu, lub 

- substancje i preparaty gazowe, łatwopalne w powietrzu pod normalnym ciśnieniem, lub 
- substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą 

wysoce łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach. 
H3-B "Łatwopalne": substancje i preparaty ciekłe o temperaturze zapłonu równej lub wyższej niż 

21 °C i niższej niż lub równej 55 °C. 
H4 "Drażniące": substancje i preparaty niewykazujące działania żrącego, które w wyniku 

bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową 
mogą wywołać stan zapalny. 

H5 "Szkodliwe": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 
wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia. 

H6 "Toksyczne": substancje i preparaty (w tym substancje i preparaty bardzo toksyczne), które 
w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować 
poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie dla zdrowia, a nawet śmierć. 

H7 "Rakotwórcze": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 
wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego występowania. 

H8 "Żrące": substancje i preparaty, które w zetknięciu z żywymi tkankami mogą spowodować 
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ich zniszczenie. 
H9 "Zakaźne": substancje i preparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, o których 

wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby 
u ludzkiego lub innych żywych organizmów. 

H10 "Działające szkodliwie na rozrodczość": substancje i preparaty, które w przypadku ich 
wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać niedziedziczne wrodzone 
deformacje lub zwiększyć częstotliwość ich występowania. 

H11 "Mutagenne": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub 
wniknięcia przez skórę mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne lub zwiększyć 
częstotliwość ich występowania. 

H12 Odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo 
toksyczne gazy. 

H13(*) "Uczulające": substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania lub wniknięcia przez 
skórę, są w stanie wywołać reakcję nadwrażliwości, tak że w wyniku dalszego narażenia na 
kontakt z tą substancją lub preparatem pojawiają się charakterystyczne skutki negatywne. 

H14 "Ekotoksyczne": odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione 
zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska. 

H15 Odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić 
inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech wymienionych 
powyżej. 

Uwagi 
1. Przypisania właściwości niebezpiecznych: "toksyczne" (i "wysoce toksyczne"), "szkodliwe", 

"żrące", "drażniące", "rakotwórcze", "działające szkodliwie na rozrodczość", "mutagenne" i 
"ekotoksyczne" dokonuje się na podstawie kryteriów określonych w załączniku VI do dyrektywy 
Rady 67/548/EWG dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, 
wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania 
substancji niebezpiecznych(1). 

2. W odpowiednich przypadkach mają zastosowanie wartości dopuszczalne wyszczególnione w 
załącznikach II i III do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 
1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów 
niebezpiecznych(2). 

Metody badawcze 
Metody, które należy stosować, są opisane w załączniku V dyrektywy 67/548/EWG i i w innych 
odnośnych notach CEN. 
______ 
(*) o ile dostępne są metody badawcze. 
(1) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1. 
(2) Dz.U. L 200 z 30.7.1999, s. 1. 

 

Dyrektywa 67/548/EWG i dyrektywa 1999/45/WE tracą moc z dniem 1 czerwca 2015 r. 
zgodnie z zapisami art. 60 rozporządzenia CLP26 (Do dnia 1 grudnia 2010 r. substancje są 
klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG. Do dnia 1 
czerwca 2015 r. mieszaniny są klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z dyrektywą 
1999/45/WE). 

Dyrektywa 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, w tym treść ww. 
załącznika III, implementowana została w treści krajowej ustawy o odpadach (załącznik nr 3 
do ustawy). 

Natomiast Draft BREF-u LCP, w którym znajdują się jedynie ogólne zapisy dotyczące 
gospodarowania odpadami, odwołuje się do przepisów bardziej szczegółowych zapisów 

                                                           
26 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U.UE.L.2008.353.1) 
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właśnie ww. dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów, a Artykuł 14 dyrektywy IED pkt 1b 
podkreśla obowiązek określenia w warunkach pozwolenia dla instalacji m.in. odpowiednich 
środków dotyczących monitorowania i gospodarki odpadami wytwarzanymi przez instalację, 
co również zostało zawarte w krajowej ustawie o odpadach i Prawie ochrony środowiska. 

Sprawa przypisywania właściwości niebezpiecznych odpadom uregulowana więc została 
zarówno w przepisach unijnych jak i krajowych.  

Ewentualne niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć i nie będących 
jednocześnie typowymi odpadami z sektora energetycznego, są generalnie wytwarzane 
przez firmy serwisowe lub remontowe prowadzące prace na terenie zakładów. Firmy te są 
wyspecjalizowane w gospodarowaniu odpadami tego typu działającymi zgodnie z prawem. 
Przykładem odpadów zawierających rtęć, które mogą powstawać w każdym innym typie 
zakładu przemysłowego są (wg katalogu odpadów) np: 

kod odpadu 16 01 08* Elementy zawierające rtęć, 

kod odpadu 16 06 03* Baterie zawierające rtęć, 

kod odpadu 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć. 

 

Produkty uboczne 

Zagadnienia w zakresie odpadów czy produktów ubocznych zawarte w dyrektywie IED są 
opisane ogólnie, odwołują się do dyrektyw dotyczących odpadów i są z nimi zgodne. 

Zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21), który 
transponuje przepisy ww. dyrektywy odpadowej do prawa krajowego w zakresie produktów 
ubocznych, powszechną praktyką w Polsce jest uznawanie pozostałości z energetycznego 
spalania paliw za produkty uboczne, możliwe w całości do wykorzystania, głównie w 
produkcji materiałów budowlanych i cementu, spełniających wszelkie normy bezpieczeństwa 
dla tych produktów. 

 

Spalanie odpadów 

Zakłady z sektora energetycznego nie są kwalifikowane jako spalarnie lub współspalarnie 
odpadów wg dyrektywy IED lub jako instalacje w gospodarce odpadami do termicznego 
przekształcania odpadów wg pkt 5.2 z załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 
(Dz.U.2014.1169). 
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4.2.2 Zobowi ązania projektu dokumentu referencyjnego BREF dla du żych źródeł 
spalania 

 

Projekt konkluzje BAT określa wymagania dotyczące monitoringu, a także poziomy emisji 
związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs). Są one zawarte w rozdziale 10 
przeglądu BREFu dla dużych źródeł spalania.  

 

Zobowi ązania odnosz ące si ę pośrednio do rt ęci 

W podrozdziale 10.1.1 sformułowana jest konkluzja BAT nr 1 dotycząca systemów 
zarządzania środowiskowego: 

„10.1.1 Systemy zarządzania środowiskowego 

1. W celu udoskonalenia ogólnej efektywności środowiskowej dużych obiektów 
energetycznego spalania, wykorzystując BAT należy wdrożyć i przestrzegać 
systemu zarządzania środowiskowego (EMS) zawierającego w sobie wszystkie 
następujące cechy: 

i. zaangażowanie ścisłego kierownictwa, w tym kadry kierowniczej wyższego szczebla; 

ii. określenie polityki ochrony środowiska, która obejmuje ciągłe doskonalenie 
instalacji przez ścisłe kierownictwo; 

iii. planowanie i ustalenie niezbędnych procedur, celów i zadań w powiązaniu z 
planami finansowymi i inwestycjami; 

iv. wdrożenie procedur ze szczególnym uwzględnieniem: 
(a) struktury i odpowiedzialności 
(b) szkoleń, świadomości i kompetencji 
(c) komunikacji 
(d) zaangażowania pracowników 
(e) dokumentacji 
(f) wydajnej kontroli procesu 
(g) programu utrzymania ruchu 
(h) gotowości na sytuacje awaryjne i reagowania na nie 
(i) zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi środowiska; 

v. sprawdzanie efektywności i podejmowanie działań korygujących, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

(a) monitorowania i pomiarów (zob. także dokument referencyjny dotyczący 
ogólnych zasad monitorowania) 

(b) działań korygujących i zapobiegawczych 
(c) prowadzenia zapisów 
(d) niezależnego (jeśli jest to możliwe) audytu wewnętrznego i zewnętrznego w 

celu określenia, czy system zarządzania środowiskowego jest zgodny z 
zaplanowanymi ustaleniami oraz czy jest właściwie wdrożony i utrzymywany; 

vi. przegląd systemu zarządzania środowiskowego przeprowadzony przez ścisłe 
kierownictwo pod kątem stałej przydatności systemu, jego prawidłowości i 
skuteczności; 

vii. dalsze rozwijanie czystszych technologii; 
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viii. uwzględnienie – na etapie projektowania nowego obiektu i przez cały okres jego 
funkcjonowania skutków dla środowiska wynikających z ostatecznego wycofania 
instalacji z eksploatacji; 

ix. regularne stosowanie sektorowej analizy porównawczej. 

W szczególności w sektorze dużych obiektów energetycznego spalania bardzo ważnym 
zagadnieniem jest rozważenie następujących potencjalnych cech EMS:  

x. identyfikacja miejsc ryzyka w przypadku paliw ulegających samozapłonowi i 
określanie obszarów nadających się do przechowywania paliwa.” 

 

W podrozdziale 10.1.2 sformułowana jest konkluzja BAT nr 2 dotycząca miejsc monitoringu i 
stosowanych metod pomiaru. 

„10.1.2 Monitorowanie 

2. BAT mają na celu monitorowanie emisji do: 
a) powietrza, końcowym etapie oczyszczania gazów spalinowych, a przed 

zmieszaniem z innymi gazami spalinowymi i uwolnieniem; 
b) wody, w miejscu zrzutu, 

dla zanieczyszczeń podanych w tabeli BAT-AEL niniejszych konkluzji, przynajmniej z 
częstotliwością wskazaną w tej samej tabeli i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN nie są 
dostępne, to BAT wymuszają stosowanie norm ISO, norm krajowych lub innych norm 
międzynarodowych, aby zapewnić dostarczenie danych o równoważnej jakości.” 

 

Konkluzje BAT dotyczące spalania paliw stałych: węgla kamiennego i brunatnego formułują 
wymagania w zakresie emisji do powietrza dla tlenków siarki, tlenków azotu i pyłu, czyli 
zanieczyszczeń, dla których w dyrektywie IED określono standardy emisyjne, a także dla 
innych zanieczyszczeń: rtęci, SO3 (łącznie z SO2 jako SOx), tlenku węgla CO, amoniaku 
NH3, chlorowodoru HCl, fluorowodoru HF podtlenku azotu N2O (to ostatnie zanieczyszczenie 
jedynie dla cyrkulacyjnych kotów fluidalnych).  

BAT AELs są przy tym określane zarówno dla wartości średniorocznych jak i 24 godzinnych 
(dobowych). Tabela 3 przedstawia porównanie średniorocznych BAT AELs ze standardami 
emisji dyrektywy przy spalaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego, a Tabela 4 
porównanie dobowych BAT AELs ze standardami emisji dyrektywy dla SO2 (SOx), NOx, pyłu i 
rtęci. 

BAT AELs są przy tym ostrzejsze od standardów emisji (różnice wzrastają wraz ze wzrostem 
mocy) i w miejsce jednej wartości standardu określany jest przedział BAT AELs, który dla 
organu ochrony środowiska ma stanowić podstawę określania wartości dopuszczalnych. 

Warto zauważyć, że w zakresie tlenków siarki normowana jest suma dwutlenku i trójtlenku 
siarki zamiast jak dotychczas samego SO2. Interpretacja zgodności z wartościami 
dopuszczalnymi ustalonymi na podstawie BAT AELs będzie bardziej rygorystyczna niż w 
przypadku standardów emisji.  

Monitoring emisji SO2, NOx i pyłu rozszerzony zostaje o tlenek węgla i amoniak oraz ma być 
prowadzony w sposób ciągły dla całego zakresu mocy > 50 MWt, zamiast jak uprzednio dla 
zakresu mocy > 100 MWt, a dla rtęci dla źródeł o mocy ≥ 300 MWt. 
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Tabela 3 Porównanie standardów emisji dyrektywy IED  i średniorocznych BAT AELs dla źródeł opalanych w ęglem kamiennym i 
brunatnym (wyci ąg) 

Moc w 
paliwie 
[MWt] 

Standardy emisji IED - węgiel kamienny i 
brunatny i inne paliwa stałe [mg/Nm3] 

Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs) - wartości średnioroczne - węgiel kamienny i 
brunatny [mg/Nm3] 

Źródła istniejące Źródła nowe Monitoring Źródła istniejące Źródła nowe Monitoring 

SO2 

1) 
NOx 

2) 
pył SO2 NOx pył   

SOx 
(SO2 + 
SO3)  

NOx pył 
Rtęć, 

węgiel 
kamienny 

Rtęć, 
węgiel 

brunatny 

SOx 
(SO2 + 
SO3)  

NOx pył 
Rtęć, 

węgiel 
kamienny 

Rtęć, 
węgiel 

brunatny 
  

50 – 100 400 300 30 400 300 20 
Okresowy: 
SO2, NOx, 
pył i rtęć 

150÷400 100÷270 2÷20 

1÷10 
µg/Nm3 

2÷20 
µg/Nm3 

150÷200 100÷200 2÷15 

0,5÷5 
µg/Nm3 

1÷10 
µg/Nm3 

Ciągły: SO2, NOx, 
pył, CO i NH3; 

okresowy: rtęć, 
HCl, HF (4 

razy/rok), N2O (2 
razy/rok), SO3 (np. 
podczas kalibracji) 

100 – 
300 

250 200 25 200 200 20 

Ciągły: 
SO2, NOx i 

pył: 
okresowy: 
rtęć (jeden 

raz/rok) 

80÷200 100÷180 2÷20 80÷150 100÷150 2÷10 

≥300 
kotły 

pyłowe 

200 200 20 

150 150 

10 

7) 

10÷130 65÷180 

1÷15 
0,2÷6 

µg/Nm3 
0,5÷10 
µg/Nm3 

10÷75 65÷100  

<5 
0,2÷2 

µg/Nm3 
0,5÷5 

µg/Nm3 

Ciągły: SO2, NOx, 
pył,CO, NH3 i rtęć; 
okresowy:HCl, HF 

(4 razy/rok), N2O (2 
razy/rok), SO3 (np. 
podczas kalibracji) 

≥300 
inne 

2005) 2006) 20÷1805) 
50÷180 5), 

6) 
20÷150 

5) 
50÷150 5), 

6) 

≥1000           <1÷10     <3 

Objaśnienia: 

1) dla źródeł pracujących szczytowo (< 1500 h/rok), dyrektywa IED określa standard emisji SO2 800/mg/Nm3 

2) dla źródeł pracujących szczytowo (< 1500 h/rok), dyrektywa IED określa standard emisji NOx 450/mg/Nm3 

3) kotły wyposażone w instalacje odazotowania spalin SCR lub SNCR 

4) kotły fluidalne cyrkulacyjne (CFBC) 

5) kotły fluidalne 

6) pyłowe węgiel brunatny 

7) dla węgla kamiennego i brunatnego
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Tabela 4 Porównanie standardów emisji dyrektywy IED  i dobowych BAT AELs dla źródeł opalanych w ęglem kamiennym i brunatnym 

Moc w 
paliwie 
[MWt] 

Standardy emisji IED - węgiel kamienny i 
brunatny i inne paliwa stałe [mg/Nm3] 

Poziomy emisji związane z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT AELs) - wartości dobowe - węgiel kamienny i 
brunatny [mg/Nm3] 

Źródła istniejące Źródła nowe Monitoring Źródła istniejące Źródła nowe Monitoring 

SO2 

1) 
NOx 

2) 
pył SO2 NOx pył   

SOx 
(SO2 + 
SO3)  

NOx pył 
Rtęć, 

węgiel 
kamienny 

Rtęć, 
węgiel 

brunatny 

SOx 
(SO2 + 
SO3)  

NOx pył 
Rtęć, 

węgiel 
kamienny 

Rtęć, 
węgiel 

brunatny 
  

50 – 100 400 300 30 400 300 20 
Okresowy: 
SO2, NOx, 
pył i rtęć 

- - 4÷28 

- - 

- - - 

- - 

Ciągły: SO2, 
NOx, pył, CO i 
NH3; okresowy: 
rtęć, HCl, HF (4 
razy/rok), N2O (2 

razy/rok), SO3 
(np. podczas 

kalibracji) 

100 – 
300 

250 200 25 200 200 20 

Ciągły: 
SO2, NOx i 

pył: 
okresowy: 
rtęć (jeden 

raz/rok) 

- - 4÷25 - - - 

≥300 
kotły 

pyłowe 

200 200 20 

150 150 
10 

7) 

25÷220 80÷220 

4÷20 

- - 

25÷110 80÷125 

- 

- - 

Ciągły: SO2, 
NOx, pył,CO, NH3 

i rtęć; 
okresowy:HCl, 
HF (4 razy/rok), 
N2O (2 razy/rok), 
SO3 (np. podczas 

kalibracji) 

≥300 
inne 

2005) 
200 

6) 
- 

140÷220 

5), 6) 
- 

140÷220 5), 

6) 

≥1000           4÷20     4÷10 

 

Objaśnienia: 

1) dla źródeł pracujących szczytowo (< 1500 h/rok), dyrektywa IED określa standard emisji SO2 800/mg/Nm3  

2) dla źródeł pracujących szczytowo (< 1500 h/rok), dyrektywa IED określa standard emisji NOx 450/mg/Nm3  

3) kotły wyposażone w instalacje odazotowania spalin SCR lub SNCR 

4) kotły fluidalne cyrkulacyjne (CFBC) 

5) kotły fluidalne 

6) pyłowe węgiel brunatny 

7) dla węgla kamiennego i brunatnego 
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Uregulowania odnosz ące si ę bezpośrednio do rt ęci 

Konkluzje BAT określają wymagania BAT AELs w zakresie emisji rtęci do powietrza nie tylko 
przy spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, ale także dla: 

• spalania paliw stałych: stała biomasa i torf, 

• spalania wielopaliwowego, 

• współspalania odpadów, 

• gazyfikacji i instalacji IGCC. 

W odniesieniu do emisji rtęci przy spalaniu węgla kamiennego i brunatnego istotne 
znaczenie mają następujące konkluzje BAT: 

 

Konkluzja BAT nr 5 w rozdziale 10.1.3 pt. Ogólne parametry środowiskowe i parametry 
spalania  wymaga badania 3 razy na rok węgla kamiennego/brunatnego w zakresie metali 
śladowych (w tym rtęci) spalanego, w czasie okresowego pomiaru emisji metalu do 
powietrza i przy każdej zmianie miejsca pochodzenia węgla kamiennego/brunatnego w 
zakresie emisji. 

Konkluzja BAT nr 11 w rozdziale 10.1.6 pt. Emisje do wody i zu życie wody  zaleca „aby 
zredukować poziom emisji zanieczyszczeń zawartych ściekach zrzucanych do odbiorników 
wody z instalacji wyposażonych w mokre instalacje oczyszczania gazów odlotowych, należy 
stosować najlepsze dostępne techniki BAT, będące kombinacją technik przedstawionych 
poniżej: 

Technika Opis Zastosowanie 

a Obróbka 
mechaniczna Sedymentacja, filtracja, separacja oleju. Ogólne zastosowanie 

b 
Obróbka 
fizyko-

chemiczna 

Usuwanie fluorków, siarczków, 
chemicznego zapotrzebowania tlenu, 
cząstek stałych poprzez dodawanie 
środków chemicznych w celu ich 

zestalenia i usuwanie metali poprzez 
zwiększenie wartości pH (wytrącanie, 

flokulacja, koagulowanie, sedymentacja, 
neutralizacja) 

Ogólne zastosowanie 

c 
System zero 

zrzutów 
(ZLD27) 

Wytrącanie, zmiękczanie, krystalizowanie, 
odparowywanie 

Stosowany tylko w 
instalacjach zrzucających do 

bardzo wrażliwych 
zbiorników wodnych, gdzie 

techniki (a) i (b) nie spełniają 
wymogów norm jakości 

Tabela 10.1 Konkluzji BAT określa poziomy emisji BAT AELs w zakresie emisji do 
odbiorników wodnych. Poniżej przedstawiono wyciąg w zakresie zawartości rtęci w 
ściekach:  

                                                           
27 ZLD: Zero Liquid Discharge 
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Tabela 10.1: BAT-AELs dla emisji z instalacji spala nia z mokrych instalacji 
oczyszczania spalin do wód (wyci ąg w zakresie rt ęci) 

Parametry 

 BAT-AEL 
Częstotliwo ść 

Jednostka 
Średnia próbek  
otrzymanych w 
ciągu jednego  

roku  

Częstotliwo ść 
monitorowania  

Hg mg/l 0.001 – 0.015 
Pomiar 

okresowy: 
raz/miesiąc 

 
 

Konkluzja BAT nr 15 w rozdziale 10.1.9 pt. Zapobieganie zanieczyszczeniu gleby oraz 
wód gruntowych pośrednio może dotyczyć rtęci o ile w paliwach lub odpadach zawarte są 
jej śladowe ilości: 

„W celu eliminacji zanieczyszczeń gleby oraz wód gruntowych z rozładunku, 
przechowywania i przenoszenia paliw stałych i domieszek, BAT ma wdrożyć środki 
zapobiegawcze, w tym: 

a. Przechowywanie paliw na powierzchniach uszczelnionych z drenażem i gromadzeniem 
odpływów i uzdatnianie wody poprzez osadzanie się 

b. Gromadzenie i oczyszczanie przed odprowadzeniem: 

i. jakichkolwiek wycieków z punktu wytwarzania, gromadzenia, przenoszenia, 
przechowywania, a także transportu odpadów; 

ii. odpływu powierzchniowego (wód deszczowych) z obszarów przechowywania 
paliw, który zmywa cząstki paliwa (tzn. osadzająca się część jest oczyszczana).” 

 

Rozdział 10.2.1 określa Konkluzje BAT dla spalania w ęgla i w ęgla brunatnego. 

 

Konkluzja BAT nr 23 w podrorozdziale 10.2.1.6 pt. Emisja rt ęci do atmosfery formułuje 
następujące wymagania: 

„W celu redukcji emisji rtęci do atmosfery ze spalania węgla kamiennego i brunatnego, 
najlepsza dostępna technika BAT ma wykorzystywać odpowiednie połączenie podanych 
poniżej technik: 
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Technika Opis Stosowalno ść 
Wspólna korzy ść z działań zastosowanych dla innych zanieczyszcze ń 

a Filtr workowy 
Patrz opis w Sekcji 
10.8. Patrz BAT 22 

Stosowane ogólnie  

b Elektrofiltr 

Patrz opis w Sekcji 
10.8. Patrz BAT 22. 
Lepsza wydajność 
usuwania w 
temperaturze gazu 
spalinowego poniżej 
130°C 

Stosowane ogólnie 

c SCR 

Patrz opis w Sekcji 
10.8. Patrz BAT 19. 
Należy stosować tylko 
w połączeniu z innymi 
technikami, aby 
zwiększyć utlenianie 
rtęci przed 
przechwyceniem w 
kolejnej jednostce IOS 

Ogólnie ma zastosowanie do urządzeń  
> 300 MWt  
Dotyczy kotłów pyłowych dla instalacji  
<300 MWt 

d 

IOS (np.mokre płuczki 
wapienne, płuczki 
rozpyłowe 
lub iniekcja suchego 
sorbentu) 

Patrz opisy w Sekcji 
10.8. Patrz BAT 21 

Ogólnie ma zastosowanie w sytuacji, 
gdy istnieje potrzeba redukcji 
zawartości SOx w emisjach do 
atmosfery 

Dedykowane działania redukcji rt ęci 

e Wybór paliwa  

Wybór węgla i węgla 
brunatnego z 
zawartością Hg <25 
µg/kg 

Ma zastosowanie z uwzględnieniem 
ograniczeń związanych z dostępnością 
różnych rodzajów paliwa, na które 
może mieć wpływ polityka 
energetyczna Państwa 
Członkowskiego 

f 
Sorbent węgla (np. węgiel 
aktywny) iniekcja w 
gazach spalinowych 

Patrz opis w Sekcji 
10.8. Stosowane 
zazwyczaj  w 
kombinacji  z 
ESP/filtrem workowym 

Stosowane ogólnie 

g 

Wykorzystanie dodatku 
chlorowców do paliwa lub 
wprowadzenie do 
paleniska 

Dodatek chlorowców 
do paleniska w celu 
utlenienia rtęci z gazów 
spalinowych do postaci 
rozpuszczalnej, 
zwiększając tym 
samym usuwanie rtęci 
z urządzeń kontrolnych 
za kotłem 

Ma zastosowanie w przypadku niskiej 
wartości chlorowców w paliwie, w 
ramach ograniczeń związanych z 
kontrolą emisji chlorowców do 
atmosfery 

h Obróbka wstępna paliw 

Mycie, mieszanie i 
miksowanie paliwa w 
celu 
ograniczenia/obniżenia 
zawartości Hg  

Stosowalność zależy od uprzedniej 
analizy w celu scharakteryzowania 
paliwa oraz oszacowania potencjalnej 
efektywności techniki 

Powiązane z najlepszą dostępną technika BAT poziomy emisji rtęci są podane w Tabeli 10.8 i Tabeli 
10.9. 
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Tabela 10.8: Powi ązane z BAT poziomy emisji rt ęci do powietrza ze spalania w ęgla (antracyt i 
węgiel bitumiczny) 

Nominalna moc 
cieplna instalacji 
spalania (MWt) 

BAT-AEL (µg/Nm 3) 
Okres 

uśredniania Częstotliwo ść 
monitorowania  Nowe 

instalacje  

Istniej ące 
instalacje 

<300 0.5 – 5 1 – 10 

Średnia z 
próbek 

uzyskanych w 
ciągu roku 

Okresowy pomiar: 4 
razy/rok 

>300 0.2 – 2 0.2 – 6 Średnia roczna Ciągły pomiar 
 

Tabela 10.9: Powi ązane z BAT poziomy emisji dla rt ęci do powietrza ze spalania w ęgla 
subbitumicznego i brunatnego 

Instalacja spalania BAT-AEL (µg/Nm 3)  
Częstotliwo ść 
monitorowania  nominalna moc 

cieplna  
Nowe Istniej ące Okres u średniania  

(MWt) instalacje instalacje   

<300 1 – 10 2 – 20 
Średnia z próbek 

uzyskanych w ciągu 
roku 

Okresowy pomiar: 4 
razy/rok 

> 300 0.5 – 5 0.5 – 10 Średnia roczna Ciągły pomiar 
 
 

5 Wskazanie ró żnic pomi ędzy przepisami Konwencji Minamata w 
zakresie emisji rt ęci do atmosfery oraz uwolnie ń rtęci do wód i 
ziemi oraz przepisami Unii Europejskiej z uwzgl ędnieniem 
aktualnego draftu BREFu LCP 

 

Tabela 5 przedstawia porównanie przepisów Konwencji Minamata w zakresie emisji 
rtęci do atmosfery z przepisami Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i projektu 
konkluzji BAT zawartego w Drafcie 1 przeglądu BREFu LCP. 
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Tabela 5 Porównanie przepisów Konwencji Minamata w zakresie emisji rt ęci do atmosfery z przepisami Unii Europejskiej 
 Konwencja Minamata i 

wytyczne BAT/BEP dla sektora 
energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

Termin wejścia w 
życie dokumentów 

Konwencja po podpisaniu przez 
50 Stron co wg prognoz może 
nastąpić w 2016 lub 2017 r., 
wytyczne na pierwszym 
posiedzeniu Konferencji Stron, co 
może nastąpić nie później niż 1 
rok od wejścia w życie konwencji 

Dyrektywa weszła w życie w 7 
stycznia 2010 r. Konkluzje BAT 
wejdą w życie po 
opublikowaniu ich w dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej 
co może nastąpić wg prognoz 
na przełomie 2015 i 2016 r. 

Termin wejścia w życie konkluzji BAT dla LCP 
może być o 1-2 lata wcześniejszy od wejścia w 
życie Konwencji Minamata i o 2-3 lata 
wcześniejszy od przyjęcia przez Konferencję 
Stron wytycznych BAT/BEP do konwencji 

Definicja nowego 
źródła 

Wg Konwencji „nowe źródło” 
oznacza jakiekolwiek istotne 
źródło w ramach którejkolwiek z 
kategorii wymienionych w 
załączniku D, którego budowę lub 
znaczną modernizację rozpoczęto 
co najmniej rok po dacie:  
� wejścia w życie niniejszej 

konwencji w odniesieniu do 
danej Strony; lub  

� wejścia w życie, w odniesieniu 
do danej Strony, zmiany 
załącznika D, na skutek której 
źródło zaczęło podlegać 
postanowieniom niniejszej 
konwencji 

Wg projektu konkluzji BAT LCP 
źródło spalania, które uzyskało 
pierwsze pozwolenie po 
publikacji konkluzji BAT jest 
traktowane jako nowe28 
(przyjmuje się, że chodzi tu o 
pozwolenie zintegrowane). 

W odniesieniu do pierwszych pięćdziesięciu Stron 
konwencji datą rozgraniczającą źródła nowe od 
istniejących może być rozpoczęcie budowy tych 
pierwszych w rok po wejściu w życie konwencji tj 
w latach 2017-2018. Zależnie od wielkości źródła i 
związanego z tym czasu budowy (2-5 lat) oznacza 
to, że źródła nowe zgodnie z konwencją to takie, 
których użytkowanie może rozpocząć  się w latach 
2019 – 2023. 
Pozwolenia zintegrowane zazwyczaj są po raz 
pierwszy wydawane 1-2 lat przed oddaniem źródła 
do użytkowania, przy ich zaawansowanej 
budowie. W Polsce część źródeł uzyskała 
pierwsze pozwolenie zintegrowane w pierwszej 
połowie 2011r. ubiegając się wtedy o uprawnienia 
do emisji CO2. Źródła te mają szansę na 
traktowanie ich jako istniejących w rozumieniu 
definicji nowego źródła wg. konkluzji BAT pomimo, 
że mogą zostać oddane do użytkowania w latach 

                                                           
28 A combustion plant first permitted at the installa tion following the publication of these BAT conclus ions or a complete replacement 
of a combustion plant on the existing foundations o f the installation following the publication of the se BAT conclusions. 
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 Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla sektora 

energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

2017-2019. 
Należy zwrócić uwagę na dotychczasową 
praktykę formułowania definicji nowych instalacji w 
wydanych do tej pory pięciu konkluzjach BAT do 
dyrektywy IED: 
Nowa instalacja jest definiowana w nich nie 
jako ta, która uzyskała pozwolenie po 
publikacji konkluzji BAT, ale została 
„wprowadzona” lub „oddana do u żytkowania” 
po tej dacie.  
Biorąc powyższe pod uwagę trzeba poważnie 
liczyć się z możliwością podobnego definiowania 
nowego źródła w konkluzjach BAT dla dużych 
źródeł spalania, co mogłoby skutkować 
traktowaniem obiektów w budowie, które zostaną 
oddane do u żytkowania  po publikacji decyzji w 
sprawie konkluzji BAT jako nowych.  

Termin osiągnięcia 
zgodności dla źródeł 
nowych 

Maksimum 5 lat od wejścia w 
życie Konwencji 

4 lata od publikacji konkluzji 
BAT dla LCP w Dzienniku 
Urzędowym UE 

Termin osiągnięcia zgodności z konkluzjami BAT 
do prawdopodobnie przełom roku 2019 i 2020. 
Termin zgodności dla źródeł nowych z 
wymaganiami konwencji Minamata może być o 
ok. 1 – 2 lata późniejszy. Źródła spalania mogą 
ubiegać się o późniejszy okres dostosowania do 
konkluzji BAT dla LCP w oparciu o art. 15(4) IED. 

Termin osiągnięcia 
zgodności dla źródeł 
istniejących 

Maksimum 10 lat od wejścia w 
życie konwencji 

4 lata od publikacji konkluzji 
BAT dla LCP w Dzienniku 
Urzędowym UE 

Termin zgodności z konkluzjami BAT do 
prawdopodobnie przełom roku 2019 i 2020. 
Termin zgodności dla źródeł istniejących z 
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 Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla sektora 

energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

wymaganiami konwencji Minamata może być o 
ok. 6 – 7 lat późniejszy. Źródła spalania mogą 
ubiegać się o późniejszy okres dostosowania do 
konkluzji BAT dla LCP w oparciu o art. 15(4) IED. 

Najlepsze dostępne 
techniki BAT 

„najlepsze dostępne techniki” 
oznacza te techniki, 
które umożliwiają 
najskuteczniejsze zapobieganie 
emisjom i uwolnieniom rtęci do 
powietrza, wody i gruntu, a także 
skutkom takich emisji i uwolnień 
dla środowiska jako całości oraz – 
w przypadkach, w których takie 
zapobieganie nie jest mo żliwe – 
ograniczanie takich emisji i 
uwolnie ń rtęci oraz ich 
skutków, z uwzgl ędnieniem 
ekonomicznych i technicznych 
uwarunkowa ń dotycz ących 
danej Strony lub danego 
obiektu znajduj ącego si ę na 
terytorium takiej Strony.  W tym 
kontekście:  

i) „najlepsze” oznacza 
najskuteczniejsze w osiąganiu 

„najlepsze dostępne techniki” 
oznaczają najbardziej 
efektywny i zaawansowany 
etap rozwoju i metod 
prowadzenia danej 
działalno ści, który wskazuje 
możliwe wykorzystanie 
poszczególnych technik jako 
podstawy przy ustalaniu 
dopuszczalnych wielko ści 
emisji i innych warunków 
pozwolenia  mających na celu 
zapobieganie powstawaniu, a 
jeżeli nie jest to możliwe, 
ograniczenie emisji i 
oddziaływania na środowisko 
jako całość: 

c)29 „najlepsze” oznacza 
najbardziej efektywne w 
osiąganiu wysokiego 
ogólnego poziomu ochrony 

BAT w dyrektywie IED są podstawą do ustalenia 
poprzez konkluzje BAT tzw. poziomów emisji 
związanych z najlepszymi dostępnymi technikami 
na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. 

W przypadku Konwencji Minamata podejście jest 
znacznie bardziej indywidualne: uwzględnia się 
ekonomiczne i techniczne uwarunkowania 
dotyczące danej Strony lub danego obiektu 
znajdującego się na terytorium takiej Strony. 

                                                           
29 Przy definicji BAT dla IED zmieniono kolejność podpunktów charakteryzujących BAT na odpowiadającą konwencji Minamata.  

 



   
S t r o n a  | 48 

 

 

 Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla sektora 

energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

wysokiego ogólnego poziomu 
ochrony środowiska jako 
całości;  

ii) „dostępne” techniki 
oznaczają, w odniesieniu do 
danej Strony i danego obiektu 
znajdującego się na terytorium 
takiej Strony, techniki 
opracowane na taką skalę, która 
umożliwia ich zastosowanie w 
odpowiednim sektorze 
przemysłu w sposób wykonalny 
pod względem ekonomicznym i 
technicznym, z uwzględnieniem 
kosztów i korzyści, niezależnie 
od tego, czy takie techniki 
stosuje się lub opracowano na 
terytorium danej Strony czy też 
nie, pod warunkiem że techniki 
te są dostępne dla podmiotu 
prowadzącego działalność w 
obiekcie zgodnie z ustaleniami 
danej Strony;  

iii) „techniki” oznacza stosowane 
technologie, praktykę działania 
oraz sposoby projektowania 
instalacji, ich konserwowania, 
obsługi i wycofywania z 
eksploatacji;  

 

środowiska jako całości; 
b) „dostępne techniki” 
oznaczają techniki o takim 
stopniu rozwoju, który 
pozwala na ich wdrożenie w 
danym sektorze przemysłu, 
zgodnie z istniejącymi 
warunkami ekonomicznymi i 
technicznymi, z 
uwzględnieniem kosztów i 
korzyści, nawet jeżeli techniki 
te nie są wykorzystywane lub 
nie zostały opracowane w 
danym państwie 
członkowskim, o ile są one 
dostępne dla operatora, 
c) „najlepsze” oznacza 
najbardziej efektywne w 
osiąganiu wysokiego 
ogólnego poziomu ochrony 
środowiska jako całości; 

a) „techniki” obejmują zarówno 
stosowane technologie, jaki 
sposób, w jaki dana instalacja 
jest projektowana, budowana i 
utrzymywana, eksploatowana i 
wycofywana z eksploatacji 
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 Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla sektora 

energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

najlepsze praktyki w 
dziedzinie ochrony 
środowiska (BEP) 

„najlepsze praktyki w dziedzinie 
ochrony środowiska” oznacza 
stosowanie najbardziej 
odpowiedniego połączenia 
środków i strategii w dziedzinie 
ochrony środowiska 

Dyrektywa IED nie odnosi się 
do BEP. Podobny zakres 
wymagań jest przedmiotem 
projektu konkluzji BAT nr 1 dla 
LCP: W celu udoskonalenia 
ogólnej efektywności 
środowiskowej dużych 
obiektów energetycznego 
spalania, wykorzystując BAT 
należy wdrożyć i przestrzegać 
systemu zarządzania 
środowiskowego (EMAS) 

Pomimo braku odniesienia się do BEP w 
dyrektywie IED wstępnie można uznać, że zakres 
najlepszych dostępnych praktyk jest ujęty w 
projekcie konkluzji BAT dla LCP (patrz konkluzja 
nr 1 w rozdziale 10.1.1 przeglądu BREFu LCP). 

Wymagania dla źródeł 
nowych 

stosowanie najlepszych 
dostępnych technik i najlepszych 
praktyk w dziedzinie ochrony 
środowiska. 

Strona może zastosować 
dopuszczalne wartości emisji, 
które są zgodne ze stosowaniem 
najlepszych dostępnych technik 

Poziomy emisji związane z 
najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT AELs 
zróżnicowane w zależności od 
rodzaju źródła, W wyjątkowych 
przypadkach określonych w art. 
15(4) standardy emisyjne SO2, 
NOx i pyłu części 2 załącznika 
V dyrektywy IED (wpływają na 
emisje rtęci na zasadzie 
„dodatkowej korzyści”) 

Podobny sposób formułowania wymagań dla 
źródeł nowych w projekcie konkluzji BAT dla LCP i 
konwencji. Konwencja nie uwzględnia możliwości 
odstąpienia rzeczowego lub czasowego od 
wymagań podobnie jak to jest możliwe na 
podstawie na podstawie art. 15(4) IED. Sposób 
interpretacji BAT wg konwencji daje możliwość 
uelastycznienia wymagań „z uwzględnieniem 
ekonomicznych i technicznych uwarunkowań 
dotyczących danej Strony” co może mieć podobny 
efekt jak zastosowanie art. 15(4) IED. 
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 Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla sektora 

energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi  

Wymagania dla źródeł 
istniejących 

oprócz stosowania BAT/BEP lub 
standardów emisji źródła 
istniejące mogą kontrolować i 
ograniczać emisje Hg na 
podstawie 3 innych rodzajów 
mechanizmów, które określa art. 
8(5) konwencji 

Poziomy emisji związane z 
najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT AELs 
zróżnicowane w zależności od 
rodzaju źródła. W wyjątkowych 
przypadkach odstępstw 
określonych w art. 15(4) 
standardy emisyjne SO2, NOx i 
pyłu części 1 załącznika V 
dyrektywy IED (wpływają na 
emisje rtęci na zasadzie 
„dodatkowej korzyści”) 

Wymagania konwencji dla źródeł istniejących są 
znacznie bardziej elastyczne niż dla źródeł 
istniejących w pierwszym drafcie konkluzji BAT dla 
LCP z czerwca 2013 r. 
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Nie ma różnic pomiędzy przepisami Konwencji Minamata w zakresie rtęci w odpadach z 
sektora energetycznego oraz przepisami Unii Europejskiej oraz zapisami aktualnego draftu 
BREF-u LCP. Zagadnienia w zakresie odpadów czy produktów ubocznych zawarte w 
dyrektywie IED i draftu BREF-u LCP są opisane ogólnie i odwołują się do zapisów dyrektywy 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów30.  

 

 

6 Porównanie wymaga ń dotycz ących monitorowania emisji rt ęci 
do powietrza oraz uwolnie ń rtęci do wód i ziemi zawartych w 
Konwencji oraz Dyrektywie IED z uwzgl ędnieniem aktualnego 
draftu BREFu LCP 

 

Tabela 6 przedstawia porównanie przepisów Konwencji Minamata w zakresie monitorowania 
emisji rtęci z przepisami Dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych i projektu konkluzji BAT 
zawartego w Drafcie 1 przeglądu BREFu LCP. 

 

                                                           
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L 312/3 z 22.11.2008) 
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Tabela 7 Porównanie przepisów Konwencji Minamata w zakresie monitoringu z przepisami Unii Europejskiej  

 
Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla 

sektora energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi 

Zakres i częstotliwość 
pomiarów emisji rtęci 
do powietrza 

Konwencja ani projekt 
wytycznych BAT BEP nie 
określają wymagań w 
zakresie pomiarów i 
monitoringu  

Wymagania dotyczące 
pomiarów rtęci w dyrektywie 
IED określają obowiązek 
wykonania jednokrotnych 
pomiarów emisji do powietrza w 
ciągu roku. Projekt konkluzji 
BAT z czerwca 2913 r. 
przedstawia obowiązek 
prowadzenia dla istniejących i 
nowych źródeł spalania o mocy 
o mocy < 300 MWt pomiarów 
okresowych czterokrotnie w 
roku, a dla większych mocy w 
sposób ciągły. 

Konwencja Minamata nie określając wymagań 
zakresu i częstotliwości pomiarów rtęci daje 
możliwość zastosowania tym samym uregulowań 
krajowych (lub wspólnotowych). Nie można 
wykluczyć, że projekt wytycznych BAT/BEP w 
kolejnej wersji obejmie to zagadnienie. 

Zakres i częstotliwość 
pomiarów emisji do 
wód 

Konwencja ani projekt 
wytycznych BAT BEP nie 
określają wymagań w 
zakresie pomiarów i 
monitoringu  

Wymagania dotyczące 
pomiarów rtęci w dyrektywie 
IED nie są określone. Projekt 
konkluzji BAT przedstawia 
obowiązek prowadzenia dla 
istniejących i nowych źródeł 
spalania okresowych pomiarów 
raz na miesiąc. 

Konwencja Minamata nie określając wymagań 
zakresu i częstotliwości pomiarów rtęci daje 
możliwość zastosowania tym samym uregulowań 
krajowych (lub wspólnotowych). Nie można 
wykluczyć, że projekt wytycznych BAT/BEP w 
kolejnej wersji obejmie to zagadnienie. 
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Konwencja Minamata i 
wytyczne BAT/BEP dla 

sektora energetyki 

Dyrektywa IED i konkluzje 
BAT dla LCP 

Uwagi 

Miejsce wykonywania 
pomiarów 

Nie są określone Są określone dla emisji do 
powietrza i zrzutu ścieków 

Konwencja Minamata nie określając wymagań 
dotyczących miejsca wykonywania pomiarów rtęci 
daje możliwość zastosowania tym samym 
uregulowań krajowych (lub wspólnotowych). Nie 
można wykluczyć, że projekt wytycznych BAT/BEP 
w kolejnej wersji obejmie to zagadnienie. 

Metody wykonywania 
pomiarów 

Konwencja ani projekt 
wytycznych BAT BEP nie 
odnoszą się do stosowanych 
metod pomiarowych  

Zastosowanie norm EN, a jeżeli 
te nie są dostępne, to BAT 
wymuszają stosowanie norm 
ISO, norm krajowych lub innych 
norm międzynarodowych, aby 
zapewnić dostarczenie danych 
o równoważnej jakości 

Konwencja Minamata nie określając wymagań 
metodyk wykonywania pomiarów rtęci daje 
możliwość zastosowania tym samym uregulowań 
krajowych (lub wspólnotowych). Nie można 
wykluczyć, że projekt wytycznych BAT/BEP w 
kolejnej wersji obejmie to zagadnienie. 
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Odpady z sektora energetycznego 

Strony konwencji Minamata są zobowiązane do składowania odpadów zawierających rtęć w 
sposób nieszkodliwy dla środowiska. 

Monitorowanie w gospodarowaniu odpadami regulowane jest zasadniczo: 

− dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w 
sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz.U.UE L 312/3 z 22.11.2008), 

− dyrektywą Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów 
(Dz.U.UE L 182/1 z dnia 16 lipca 1999 r.) wraz z Decyzją Rady z dnia 19 grudnia 2002 r. 
ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 
16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (Dz.U.UE.L.2003.11.27 z późn. zm.) (którą 
omówiono we wcześniejszych rozdziałach). 

Zagadnienia dotyczące zawartości niebezpiecznych substancji w odpadach z 
energetycznego spalania zawarte w dyrektywie IED i LCP są opisane ogólnie, odwołują się 
do ww. dyrektyw dotyczących odpadów i są z nimi zgodne (co omówiono we wcześniejszych 
rozdziałach). 

Obecnie brak jest wartości granicznych rtęci w odpadach ustalonych przez Konwencję 
Minamata. Prawodawstwo UE dotyczące odpadów określa ogólne normy w zakresie 
gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami niebezpiecznymi, które są zdefiniowane 
w Artykule 3 pkt 2) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów jako "odpady, które wykazują 
jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych wymienionych w Załączniku III" (co również 
omówiono szczegółowo we wcześniejszych rozdziałach). 

Odpady powstające w trakcie energetycznego spalania paliw nie są jednakże traktowane 
jako odpady niebezpiecznie, w tym zawierające rtęć w rozumieniu ww. dyrektywy 
odpadowej, jak również jako odpady rtęciowe w rozumieniu Konwencji Minamata. 
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7 Określenie potencjalnego zakresu dodatkowych działa ń jakie 
sektor energetyczny b ędzie musiał podj ąć w celu wypełnienia 
zobowi ązań wynikaj ących z Konwencji Minamata, które 
wykraczaj ą poza działania wymagane przepisami Dyrektywy IED 
oraz aktualnego draftu BREFu LCP  

 

Zakres działań dostosowawczych źródeł spalania do dyrektywy IED i projektu konkluzji 
BAT a także do konwencji Minamata i wytycznych BAT/BEP w pierwszej kolejności będzie 
wynikać z zawartości rtęci w spalanych paliwach. Tabela 8 przedstawia porównanie 
oszacowanych stężeń rtęci w spalinach surowych przed oczyszczeniem dla polskich węgli 
kamiennych i brunatnych na podstawie badań Państwowego Instytutu Geologicznego [2001] 
z wymaganiami BAT AELs Draftu 1 konkluzji BAT. Zawartość rtęci w polskich węglach 
charakteryzuje się zmiennością zarówno pomiędzy kopalniami, jak i w poszczególnych 
próbach dla danej kopalni. Generalne zawartość rtęci w węglach brunatnych są większe niż 
w węglu kamiennym.  

Z przeprowadzonego w Tabeli 8 oszacowania stężeń rtęci w spalinach surowych (przy 
założeniu, że 100 % rtęci z paliwa przechodzi do spalin) wynika, że średnie (z wszystkich 
kopalni) stężenie rtęci w spalinach surowych ze spalania węgla kamiennego z polskich 
kopalni przyjmuje poziom ok. 10 µg/m3, natomiast dla węgla brunatnego przyjmuje poziom 
wyraźnie większy.  
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Tabela 8 Porównanie oszacowanych st ężeń rtęci w spalinach z polskich w ęgli z 
wymaganiami BAT AEls wg projektu konkluzji BAT dla źródeł istniej ących i nowych 
opalanych w ęglem kamiennym i brunatnym 

  Liczba 
próbek  

średnia 
(ppm) 1) 

maksimum 
(ppm) 1) 

Oszacowane st ężenie 
rtęci w spalinach 

surowych 2) 

BAT AELs, 
istniej ące LCP 

BAT AELs,  
nowe LCP 

        
średnie 
(µg/m u

3) 

maksy-
malne 

(µg/m u
3) 

< 300 
MWt 

(µg/m u
3) 

> 300 
MWt 

(µg/m u
3) 

< 300 
MWt 

(µg/m u
3) 

 > 300 
MWt 

(µg/m u
3) 

  Węgiel kamienny             

Kopalnia 1 6 0,066 0,198 8 24 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 2 4 0,049 0,113 6 14 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 3 3 0,132 0,339 16 42 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 4 11 0,106 0,324 13 40 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 5 3 0,013 0,021 2 3 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 6 13 0,073 0,518 9 64 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 7 15 0,113 0,758 14 93 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 8 16 0,037 0,123 5 15 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 9 10 0,020 0,083 2 10 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 10 21 0,029 0,113 4 14 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 11 12 0,053 0,139 7 17 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 12 7 0,399 0,967 49 119 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

Kopalnia 13 29 0,105 0,561 13 69 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

W. KAMIENNY 150 0,085 0,967 10 119 1-10 0,2-6 0,5-5 0,2-2 

  Węgiel Brunatny             

Kopalnia 1 14 0,401 0,947 58 138 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Kopalnia 2 4 0,216 0,412 31 60 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Kopalnia 3 9 0,202 0,343 29 50 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Kopalnia 4 10 0,199 0,268 29 39 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Kopalnia 5 42 0,416 1,03 60 150 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Kopalnia 6 23 0,225 0,953 33 139 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

W.BRUNATNY 102 0,322 1,03 47 150 2-20 0,5-10 1-10 0,5-5 

Uwagi do tabeli:  
1) Dane nt zawartości rtęci w węglach podane są w stanie analitycznym 
2)Obliczenia własne na stężeń rtęci w spalinach surowych (suche spaliny 6 % O2) z uwzględnieniem rtęci 
pochodzącej z węgla bez żadnego oczyszczania spalin podstawie badań PIG (Bojakowska I., Sokołowska G. 
Rtęć w kopalinach wydobywanych w Polsce jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska, Biuletyn 
Państwowego Instytutu Geologicznego 394; 5-54, 2001 r.)  
3) Czerwoną czcionką zaznaczono BAT AELs większe od oszacowanych stężeń średnich w spalinach surowych.  
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Dla oszacowania emisji rtęci do powietrza trzeba uwzględnić jej bilans w obiekcie 
energetycznym. Rysunek 3.36 BREFU LCP przedstawia przykładowy bilans wybranych 
metali ciężkich, chloru i fluoru (w tym rtęci) dla w typowym układzie urządzeń 
oczyszczających spaliny elektrowni węglowej z kotłem pyłowym wyposażonym w tradycyjny 
elektrofiltr i mokre odsiarczanie spalin.  

 

 

Tabela 4.40 BREFu LCP przeniesiona jako tabela 5.14 do Draftu 1 przeglądu BREFu LCP 
przedstawia bilans metali (w tym rtęci) dla kotła pyłowego opalanego węglem brunatnym 
oraz węglem kamiennym nie wyposażonych w instalacje katalitycznego odazotowania spalin 
typu SCR. Poniżej przedstawiono wyciąg z tabeli w zakresie rtęci: 

 
Tabela 9 Bilans rt ęci dla ró żnych rodzajów kotłów energetycznych (na podstawie 
BREFU LCP)  
[% wsadu] 

 Węgiel kamienny, 
kocioł z 

odprowadzaniem 
odpadów 

paleniskowych w 
postaci suchej (DBB) 

Węgiel brunatny, kocioł 
z odprowadzaniem 

odpadów 
paleniskowych w 

postaci suchej (DBB) 

Węgiel kamienny, 
kocioł z 

odprowadzaniem 
odpadów 

paleniskowych w 
postaci mokrej (WBB) 

Żużel 2 - 2 

Popiół lotny (przy 
odprowadzaniu żużla w 

postaci suchej) 
17-39 49  

Gips i ścieki z płukania 
gipsu 

27-41 4,9 44-71 

Oczyszczone spaliny 
do atmosfery 

18-32 44 27,6-54 
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Pokazane na rysunku i w tabeli powyżej bilanse przedstawiają przykładowy zakres osiąganej 
redukcji rtęci w istniejących instalacjach odpylania i odsiarczania spalin na zasadzie 
dodatkowej korzyści. 

Dla kotłów opalanych węglem kamiennym, dla których dla ograniczenia emisji NOx stosuje 
się także instalacje katalitycznego odazotowania spalin przy zawartości chloru w węglu 
należy liczyć się ze zwiększeniem redukcji rtęci w istniejących instalacjach spalin na 
zasadzie dodatkowej korzyści do ok. 90 %31. 

BREF LCP ani draft 1 jego przeglądu nie podają podobnych danych bilansowych dla kotłów 
rusztowych, ani dla kotłów fluidalnych.  

Uwzględniając bilanse rtęci z BREFu LCP przedstawione powyżej można zauważyć, że w 
przypadku instalacji odpylającej i odsiarczającej dla kotłów pyłowych spalających węgiel 
kamienny (bez SCR) do atmosfery może być emitowane 18-54 % rtęci z paliwa, a przy SCR 
nawet jedynie ok. 10 %. Oznacza to, że w przypadku kotłów pyłowych (które są pokazane w 
ww. bilansach) spalających węgiel kamienny zastosowanie technik ograniczenia emisji SO2, 
NOx i pyłu wymaganych dyrektywą IED i projektem konkluzji BAT oraz danych jakie 
przedstawia Tabela 8 (przy ewentualnym doborze paliwa o ograniczonej zawartości rtęci) 
możliwa jest wstępna ocena, że spełnią one wymagania BAT AELs w zakresie Hg do 
powietrza dla źródeł istniejących za pomocą tych technik na zasadzie dodatkowej korzyści. 
Otwartą sprawą jest, czy podobne założenie można przyjąć także w przypadku spalania 
węgla kamiennego w kotłach rusztowych i fluidalnych opalanych węglem kamiennym, które 
zostaną wyposażone w urządzenia dostosowujące je do wymagań konkluzji BAT dla 
pozostałych zanieczyszczeń. 

Ta wstępna ocena wynika z uśrednionych danych o zawartości Hg w polskich węglach 
kamiennych, które przedstawia Tabela 8. Z maksymalnych zawartości Hg w węglach (które 
są kilkakrotnie większe od średnich) przy dość ograniczonej liczbie próbek, jak to 
przedstawia Tabela 8, wynika, że stężenia rtęci w węglach kamiennych mogą podlegać 
fluktuacjom, a obliczone w tej tabeli średnie z kilku - kilkunastu próbek węgla mogą mieć 
ograniczoną reprezentatywność jako charakterystyka możliwych dostaw dla elektrowni, 
elektrociepłowni i ciepłowni (zwłaszcza w wieloletnim horyzoncie czasowym). 

Uwzględniając powyższe oraz możliwość dostaw do polskich obiektów energetycznych 
spalających węgiel kamienny także paliw z innych krajów o wyższej zawartości rtęci, można 
wstępnie ocenić, że istnieje szansa spełnienia wymagań BAT AELs w zakresie emisji rtęci 
określonych w drafcie 1 przeglądu BREFU LCP z czerwca 2013 r. przez istniej ące źródła 
spalania opalane w ęglem kamiennym  za pomocą technik odpylania, odsiarczania i 
odazotowania na zasadzie dodatkowej korzyści. Jednakże w niektórych przypadkach dla 
spełnienia tych wymagań konieczne może okazać się podjęcie działań logistycznych 
ograniczenia dostaw o podwyższonej zawartości rtęci, czy też dobudowy lub usprawnienia 
metod działających na zasadzie dodatkowej korzyści np. poprzez dobudowę SCR lub dobór 
katalizatorów SCR pod kątem redukcji Hg, czy dodatek chlorowców (o ile uda się rozwiązać 
związane z tym potencjalnie niekorzystne efekty uboczne, które zasygnalizowano w 
rozdziale 4.1.2). Typowy zakres zmienności chloru całkowitego w polskich węglach 

                                                           
31 Preparation of the review relating to the Large Combustion Plant Directive, Final Report, July 2005 Entec UK 
Limited 
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kamiennych waha się od 0,02 do 0,6%32. Oznacza to, że przynajmniej w przypadku 
niektórych węgli należy liczyć się z jego podwyższoną zawartością sprzyjającą utlenianiu, a 
następnie redukcji rtęci w urządzeniach oczyszczających spaliny. 

Dla źródeł nowych opalanych w ęglem kamiennym , dla których obecny projekt konkluzji 
BAT przewiduje w zależności od wielkości źródła 2-3 krotnie ostrzejsze BAT AELs dla Hg 
wymagany zakres usprawnienia metod działających na zasadzie dodatkowej korzyści może 
być większy niż dla źródeł istniejących, a w niektórych przypadkach wobec długiego okresu 
przyszłej eksploatacji takich obiektów nie można wykluczyć potrzeby zastosowania także 
dedykowanych metod redukcji Hg. 

Z podobnego toku rozumowania dla kotłów pyłowych opalanych w ęglem brunatnym  na 
podstawie danych, jakie przedstawia Tabela 9 można wstępnie oszacować, że ok 44 % rtęci 
zawartej w paliwie może być emitowane do powietrza. Dla tego typu kotłów redukcję emisji 
tlenków azotu przeprowadza się metodami pierwotnymi bez SCR. W związku z powyższym 
uwzględniając dane jakie zawiera Tabela 8 można wstępnie ocenić, że w przypadku spalania 
polskich węgli brunatnych osiągnięcie wymaganych poziomów BAT AELs w zakresie emisji 
rtęci do powietrza nie będzie możliwe jedynie przez zastosowanie technik działających na 
zasadzie dodatkowej korzyści. W przypadku węgla brunatnego istnieje powiązanie 
technologiczne pomiędzy kopalnią a elektrownią i nie ma także możliwości zmiany źródła 
dostaw węgla. Dlatego o ile wymagania obecnego projektu konkluzji BAT dla LCP w zakresie 
rtęci nie zostaną złagodzone, dla ich spełnienia przy spalaniu polskich węgli brunatnych 
oprócz usprawnienia metod działających na zasadzie dodatkowej korzyści wstępnie trzeba 
zakładać potrzebę zastosowania dedykowanych metod redukcji rtęci.  

Wdrożenie dyrektywy 2001/80/UE od 1 stycznia 2008 r. miało istotny wpływ na ograniczenie 
emisji rtęci do powietrza z sektora produkcji energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Dla 
spełnienia standardów emisji SO2, NOx i pyłu dyrektywy 2001/80/UE źródła spalania opalane 
węglem kamiennym i brunatnym musiały doposażyć się w techniki odsiarczania, 
odazotowania i odpylania w celu ograniczenia emisji tych zanieczyszczeń. Te techniki 
umożliwiają jednocześnie na zasadzie dodatkowej korzyści ograniczenie emisji rtęci. 
Dodatkowo źródła spalania korzystające w krajach Europy i w Polsce z naturalnej derogacji 
dyrektywy 2001/80/UE na podstawie jej art. 4(4) po przepracowaniu 20 000 godzin licząc od 
1 stycznia 2008 i nie później niż do roku 30.12. 2015 zakończą eksploatację także 
przyczyniając się do ograniczenia emisji rtęci do powietrza. 

Zgodnie z raportem “European Union emission inventory report 1990–2012 under the 
UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP)33”, roczne emisje 
rtęci w sektorze publicznego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w krajach Unii 
Europejskiej (EU 28) zmalały z 66 053 kg w roku 1990 do 23 916 kg w roku 2012 (a więc o 
ok. 64 %). W tym samym okresie roczne emisje rtęci w sektorze publicznego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w Polsce zmalały z 16 615 kg do 5 643 kg (a więc o ok. 66 %). 

Stopniowe wyczerpywanie się okresów przejściowych jakie uzyskały niektóre polskie źródła 
spalania w Traktacie Akcesyjnym od wymagań dyrektywy 2001/80/UE, a także wdrożenie 
dyrektywy 2010/75/UE, która wprowadza od 2016 r. zaostrzone w odniesieniu do dyrektywy 
2001/80/UE standardy emisyjne SO2, NOx i pyłu dla istniejących źródeł, przyczyni się do 
                                                           
32 Henryk Aleksa, Franciszek Dyduch, Krzysztof Wierzchowski, Chlor I Rtęć w Węglu i Możliwości ich Obniżenia 
Metodami Przeróbki Mechanicznej, Górnictwo i Geoinżynieria • Rok 31 • Zeszyt 3/1 • 2007 
33 http://www.eea.europa.eu/publications/lrtap-2014 
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dalszego ograniczenia emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści. Uwzględniając zasadę 
agregacji art. 29 dyrektywy 2010/75/UE od 2016 r. także w odniesieniu do źródeł spalania o 
mniejszej mocy niż w dyrektywie 2001/80/UE, będą odnosić się wymagania emisyjne 
zmuszające je do wysokosprawnej redukcji emisji SO2, NOx i pyłu, co na zasadzie 
dodatkowej korzyści przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci z tych źródeł.  

Część źródeł spalania korzystająca z mechanizmów elastycznych dyrektywy IED 
określonych w jej art. 32-35 (Przejściowy Plan Krajowy do 30 czerwca 2020 r., derogacja 
opt-out 17500 godzin pracy w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., derogacja dla 
zakładów zasilających sieci ciepłownicze od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.) będzie mogła 
opóźnić wprowadzenie zaostrzonych wymagań emisyjnych SO2, NOx i pyłu do terminów 
przewidzianych w dyrektywie i potem dostosować się do zaostrzonych wymagań lub wycofać 
z eksploatacji co w naturalny sposób przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci do powietrza. 

Prowadzony przegląd BREFu dla dużych źródeł spalania stwarza odpowiednie ramy dla 
określenia technicznych aspektów związanych z ograniczeniem emisji rtęci z dużych źródeł 
spalania w zintegrowany sposób. BREF przedstawi aktualny poziom najlepszej dostępnej 
techniki BAT dla zminimalizowania emisji rtęci do powietrza i ograniczenia jej w produktach 
ubocznych, odpadach i ściekach. Pierwszy projekt konkluzji BAT dla dużych źródeł spalania 
poprzez wprowadzenie dla istniejących i nowych źródeł spalania tzw. BAT AELs (poziomów 
emisji związanych z najlepszymi dostępnymi technikami) proponuje dalsze ograniczenie 
emisji podstawowych zanieczyszczeń (SO2, NOx i pył – co powinno przyczynić się także do 
ograniczenia emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści), a także proponuje wprowadzenie 
BAT AELs dla rtęci zarówno w zakresie emisji do powietrza, jak i do wód powierzchniowych 
(w ściekach ze źródeł spalania wyposażonych w instalacje mokrego oczyszczania spalin). 
Konkluzje BAT będą podstawą do określania zaostrzonych emisji dopuszczalnych w 
pozwoleniach zintegrowanych, których spełnienie będzie wymagane już w terminie 4 lat od 
ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, tj wg obecnych prognoz. od ok 
2019/2020 r.  

Uwzględniając obecne i planowane do wprowadzenia wymogi wynikające z dyrektywy IED i 
obecnego projektu konkluzji BAT obiekty energetyczne, które dotychczas jeszcze nie 
ograniczyły emisji rtęci na zasadzie dodatkowej korzyści powinny tego dokonać w 
perspektywie: 

a) roku 2016 ze względu na standardy emisyjne dyrektywy IED,  

b) lat 2020, 2022 i 2023 ze względu na zakończenie odpowiednich mechanizmów 
elastycznych dyrektywy IED (art. 32-35), 

c) przełomu roku 2019/2020 ze względu na prognozowaną konieczność dostosowania się 
w tym terminie do konkluzji BAT dla LCP. 

Równolegle do opisanego wyżej procesu zaostrzania wymagań dla dużych źródeł spalania 
objętych zakresem dyrektywy 2010/75/UE oraz przeglądem BREFu LCP prowadzone są 
prace nad projektem dyrektywy w sprawie średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP) 
obejmującej obiekty o mocy 1 – 50 MWt. Projekt dyrektywy MCP od 2025 r. dla istniejących 
źródeł o mocy 5-50 MWt wprowadza standardy emisyjne wymagające wysokoskutecznego 
ograniczenia emisji SO2, pyłu a także NOx oraz od 2030 r. dla źródeł o mocy 1 - 5 MWt, co 
na zasadzie dodatkowej korzyści przyczyni się do ograniczenia emisji rtęci ze źródeł nie 
objętych dyrektywą IED.  
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Jak to uzasadniono powyżej i w poprzednich rozdziałach opublikowany w czerwcu 2013 r. 
pierwszy draft BREFU LCP z projektem konkluzji BAT określa ostrzejsze wymagania dla 
sektora energetycznego, niż te jakie wynikają z konwencji Minamata zarówno w zakresie 
ostrości wymagań emisyjnych, jak i terminów dostosowania. Różnice w tym zakresie są 
bardziej istotne dla źródeł istniejących niż dla źródeł nowych. 

Z przedstawionej powyżej wstępnej oceny wynika, że dla dostosowania do pierwszego 
projektu konkluzji BAT dla LCP dla wszystkich obiektów energetycznych opalanych węglem 
brunatnym niezbędna będzie, a dla obiektów opalanych węglem kamiennym może być 
uzasadniona budowa instalacji dostosowawczych do wymagań w zakresie ograniczenia 
emisji rtęci do powietrza. 

Z perspektywy wieloblokowych elektrowni i elektrociepłowni, które będą wymagać 
dostosowania do konkluzji BAT w zakresie emisji rtęci do powietrza dostosowanie to w 
terminie zaledwie 4 lat od publikacji decyzji w sprawie konkluzji BAT będzie niewykonalne. 

Dlatego łagodniejsze podejście w zakresie wymagań oraz terminów ich wprowadzenia, na 
jakie daje szansę Konwencja Minamata (zwłaszcza dla istniejących dużych źródeł spalania) i 
obecny projekt wytycznych BAT/BEP można starać się wykorzystać jako środek do 
złagodzenia wymagań dla polskiego sektora energetycznego wynikających z 
przygotowywanych konkluzji BAT dla LCP. 

W przypadku, gdyby w odniesieniu do istniejących  źródeł obowiązywały wymagania i teminy 
wynikające z konwencj Minamata (maksymalne 10 lat od jej wejścia w życie) w odniesieniu 
do bardziej wyeksploatowanych źródeł można rozpatrywać także ich wycofanie z 
eksploatacji zamiast dostosowania. 

W obecnym stanie prawnym UE różnice pomiędzy wymaganiami UE a konwencją Minamata 
mogą potencjalnie dotyczyć tych źródeł spalania, które ze względu na moc poniżej 50 MW 
nie są objęte punktem 1.1 aneksu I do dyrektywy IED i konkluzjami BAT. Na te różnice 
zwraca uwagę raport COWI34, którego wyjątki przedstawiono w formie roboczego 
tłumaczenia jako załącznik nr 1 do niniejszej pracy.  

Konwencja Minamata w odniesieniu do istniejących źródeł odnosi się zasadniczo do 
istotnych źródeł emisji, które obejmują przynajmniej 75 % emisji rtęci wg kategorii załącznika 
D do konwencji. 

Dla wstępnego oszacowania istotności ww. kryterium 75 % w tabeli poniżej przedstawiono 
próbę przyporządkowania emisji rtęci w Polsce z roku 2011 do kategorii źródeł emisji wg 
załącznika D do Konwencji Minamata i rodzajów działalności aneksu I dyrektywy IED.  

 

                                                           
34 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/REPORT-EU-Hg.pdf 
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Tabela 10 Próba przyporz ądkowania emisji rt ęci w Polsce z roku 2011 do kategorii źródeł emisji wg zał ącznika D do Konwencji 
Minamata i rodzajów działalno ści aneksu I dyrektywy IED 

 

Emisja 
rtęci 

[Mg/rok]  

Emisja 
rtęci 
[%] 

Przynale żność do 
kategorii źródeł emisji 

załącznika D do 
Konwencji Minamata 

Uwagi nt 
przynale żności do 

kategorii źródeł emisji 
załącznika D do 

Konwencji Minamata 

Przynale żność do 
rodzajów działalno ści 

zdefiniowanych w Aneksie 
I do dyrektywy IED 

Uwagi nt 
przynale żności do 

rodzajów działalno ści 
zdefiniowanych w 

Aneksie I do 
dyrektywy IED 

Ogółem 10,20  100         
Procesy spalania w 
sektorze produkcji i 
transformacji 

5,62 55,1       
  

Elektrownie i 
elektrociepłownie 
zawodowe 

4,83 47,4 

prawie w całości należy 
do kategorii 
"Elektrownie opalane 
węglem" załącznika D 
Konwencji 

Źródła spalania biomasy, 
gazu, oleju opałowego 
nie są objęte konwencją. 
Ich udział w podanej 
emisji ze względu na 
jakość paliw jest 
drugorzędny. 

Prawie w całości należy do 
działalności "1.1. Spalanie 
paliw w instalacjach o 
całkowitej mocy 
dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub 
więcej" 

Źródła nie kwalifikujące 
się ze względu na moc 
mniejszą od 50 MW do 
działalności 1.1. będą 
objęte nową dyrektywą 
MCP 

Ciepłownie 0,76 7,5 

prawie w całości należy 
do kategorii 
"Elektrownie opalane 
węglem" załącznika D 
Konwencji 

Źródła spalania biomasy, 
gazu, oleju opałowego 
nie są objęte konwencją. 
Ich udział w podanej 
emisji ze względu na 
jakość paliw jest 
drugorzędny. 

W istotnej części należy do 
działalności "1.1. Spalanie 
paliw w instalacjach o 
całkowitej mocy 
dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub 
więcej" 

Źródła nie kwalifikujące 
się ze względu na moc 
mniejszą od 50 MW do 
działalności 1.1. będą 
objęte nową dyrektywą 
MCP 

Rafinerie 0,01 0,1         
Przemiany paliw stałych 0,00 0,0         
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Emisja 
rtęci 

[Mg/rok]  

Emisja 
rtęci 
[%] 

Przynale żność do 
kategorii źródeł emisji 

załącznika D do 
Konwencji Minamata 

Uwagi nt 
przynale żności do 

kategorii źródeł emisji 
załącznika D do 

Konwencji Minamata 

Przynale żność do 
rodzajów działalno ści 

zdefiniowanych w Aneksie 
I do dyrektywy IED 

Uwagi nt 
przynale żności do 

rodzajów działalno ści 
zdefiniowanych w 

Aneksie I do 
dyrektywy IED 

Kopalnictwo surowców 
energetycznych 

0,02 0,2 

w całości należy do 
kategorii "Elektrownie 
opalane węglem" 
załącznika D Konwencji 

Można rozważać także 
zaliczenie tej emisji do 
kategorii "Kotły 
przemysłowe opalane 
węglem" załącznika D 
Konwencji 

W istotnej części należy do 
działalności "1.1. Spalanie 
paliw w instalacjach o 
całkowitej mocy 
dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub 
więcej" 

Źródła nie kwalifikujące 
się ze względu na moc 
mniejszą od 50 MW do 
działalności 1.1. będą 
objęte nową dyrektywą 
MCP 

Procesy spalania poza 
przemysłem 1,48 14,5       

  
Sektor usług 0,27 2,6         
Gospodarstwa domowe 1,02 10,0         
Rolnictwo, leśnictwo inne 0,18 1,8         
Procesy spalani a w 
przemy śle 2,28 22,4       

  

Spalanie w kotłach, 
turbinach gazowych i 
silnikach 

0,18 1,8 

Kategoria "Kotły 
przemysłowe opalane 
węglem" załącznika D 
Konwencji Minamata  

 Źródła spalania 
biomasy, gazu, oleju 
opałowego nie są objęte 
konwencją. Ich udział w 
podanej emisji ze 
względu na jakość paliw 
jest drugorzędny 

W istotnej części należy do 
działalności "1.1. Spalanie 
paliw w instalacjach o 
całkowitej mocy 
dostarczonej w paliwie 
wynoszącej 50 MW lub 
więcej" 

Źródła nie kwalifikujące 
się ze względu na moc 
mniejszą od 50 MW do 
działalności 1.1. będą 
objęte nową dyrektywą 
MCP 
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Emisja 
rtęci 

[Mg/rok]  

Emisja 
rtęci 
[%] 

Przynale żność do 
kategorii źródeł emisji 

załącznika D do 
Konwencji Minamata 

Uwagi nt 
przynale żności do 

kategorii źródeł emisji 
załącznika D do 

Konwencji Minamata 

Przynale żność do 
rodzajów działalno ści 

zdefiniowanych w Aneksie 
I do dyrektywy IED 

Uwagi nt 
przynale żności do 

rodzajów działalno ści 
zdefiniowanych w 

Aneksie I do 
dyrektywy IED 

Procesy spalania z 
kontaktem i bez kontaktu  2,11 20,7 

Prawie w całości należy 
do kategorii "Obiekty 
produkcji klinkieru 
cementowego" 
załącznika D Konwencji  

  

W istotnej części należy do 
działalności "3.1.a) 
produkcja klinkieru 
cementowego w piecach 
rotacyjnych o wydajności 
przekraczającej 500 ton 
dziennie lub w innych 
piecach o wydajności 
powyżej 50 ton dziennie"   

Procesy produkcyjne 0,60 5,9         
Procesy w przemyśle 
metali żelaznych 

0,51 5,0       
  

Procesy w przemyśle 
metali nieżelaznych 

- - 

Kategoria "Procesy 
wytapiania i prażenia 
stosowane w produkcji 
metali nieżelaznych " 
załącznika D Konwencji 
Minamata 

    

  
Procesy w przemyśle 
chemii nieorganicznej 

0,10 1,0       
  

Transport drogowy - -         
Inne pojazdy i urządzenia - -         
Zagospodarowanie 
odpadów 0,04 0,4       

  

Spalanie odpadów 
komunalnych 

0,04 0,4 
Kategoria "Spalarnie 
odpadów" załącznika D 
Konwencji Minamata 

  

należy do działalności "5.2. 
Unieszkodliwianie lub 
odzysk odpadów w 
spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów"   
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Sumując emisję rtęci z kategorii Elektrownie opalane w ęglem zał ącznika D  do konwencji: 

• Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe  4,83 Mg/rok 

• Ciepłownie      0,76 Mg/rok 

• Kopalnictwo surowców energetycznych   0,02 Mg/rok 

Razem        5,61 Mg/rok 

 

Można zauważyć, że kategoria Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe  w roku 2011 
emitowała 4,83/5,61*100 = 86,1 % emisji rtęci. Biorąc pod uwagę, że: 

a) kategoria Elektrownie i elektrociepłownie zawodowe  ze względu na moc ≥ 50 MW 
prawie w całości podlega dyrektywie IED w ramach punktu 1.1 aneksu I dyrektywy,  

b) także część ciepłowni podlega dyrektywie IED w ramach punktu 1.1 aneksu I 
dyrektywy  

można postawić wstępną tezę, że w przypadku Polski jako istotne źródła których emisja 
stanowi co najmniej 75 % emisji rtęci wystarczy objąć duże źródła spalania spalania o mocy 
50 MW i większej objęte dyrektywą IED i przygotowywanymi konkluzjami BAT dla LCP.  

Oznacza to, że w odniesieniu do kategorii „Elektrownie opalane węglem załącznika D” do 
konwencji dla celów związanych z redukcją rtęci w Polsce wynikających z konwencji 
Minamata nie ma potrzeby wykorzystywania w tym celu (np. na zasadzie dodatkowej 
korzyści) przyszłej dyrektywy MCP. 

Sprawdzenie analogicznego warunku dla kategorii „Kotły przemysłowe opalane węglem" 
załącznika D Konwencji Minamata oraz potwierdzenie dla kategorii „Elektrownie opalane 
węglem” wymaga weryfikacji w oparciu o bardziej szczegółowe dane przez Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami . 

O ile także w przypadku kategorii „Kotły przemysłowe opalane węglem" obiekty 
energetyczne objęte punktem 1.1. aneksu I do dyrektywy IED spełnią kryterium 75 % emisji 
rtęci proponuje si ę by w odniesieniu do polskich punktowych obiektów 
energetycznych emituj ących rt ęć do powietrza uwa żać za wystarczaj ące dla spełnienia 
wymogów konwencji rt ęciowej, spełnienie wymaga ń dyrektywy IED oraz przyszłych 
konkluzji BAT dla du żych źródeł spalania bez potrzeby stosowania w tym celu 
przyszłych uregulowa ń dyrektywy MCP. 

 

Odpady z sektora energetycznego 

Istniejący w Unii Europejskiej w tym w Polsce system gospodarowania odpadami i 
produktami ubocznymi z sektora energetycznego jest dobrze zorganizowany, nie 
stwarzając zagrożenia dla środowiska, w tym dla ludzi. Możliwe jest pełne gospodarcze 
wykorzystanie produktów ubocznych z sektora energetycznego, chciaż istnieje ciągła 
potrzeba poszukiwania nowych odbiorców. 
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Ewentualne wdra żanie technik dedykowanych redukcji rt ęci do powietrza 
polegaj ących na dodawaniu w ęgla aktywnego do strumienia spalin przed istniej ącymi 
urządzeniami odpylaj ącymi stwarza ryzyko ograniczenia mo żliwo ści wykorzystania 
popiołów lotnych ze spalania w ęgla do produkcji cementu. Z tego punktu widzenia 
ograniczenia ilo ści odpadów deponowanych na składowiskach powinny by ć 
preferowane metody redukcji rt ęci do powietrza, które nie ograniczaj ą możliwo ści 
wykorzystania odpadów i produktów ubocznych z proce sów oczyszczania spalin. 
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9 Załączniki 
 

Załącznik nr 1 Robocze tłumaczenie wyj ątków z pracy pt. Study on EU Implementation 
of the Minamata Convention on Mercury”, Draft Final  Report (revised) 35 

 

W niniejszym załączniku przedstawiono robocze tłumaczenie związanych bezpośrednio lub 
pośrednio z tematem niniejszej pracy fragmentów załącznika 1 do pracy Study on EU 
Implementation of the Minamata Convention on Mercury”, Draft Final Report (revised) pt 
Analiza różnic w legislacji wspólnotowej i Konwencji z propozycjami opcjonalnych 
rozwiązań36.  

Przedstawiono tłumaczenie obejmując analizę artykułów 8-12 konwencji: 

• w punkcie 7.5 analiza artykułu 8 pt. Emisje, 

• w punkcie 7.6 analiza artykułu 9 pt. Uwolnienia 

• w punkcie 7.7 analiza artykułu 10 pt. Składowanie przejściowe rtęci innej niż rtęć 
odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska, 

• w punkcie 7.8 analiza artykułu 11 pt. Odpady rtęciowe, 

• w punkcie 7.9 analiza artykułu 12 pt. Miejsca zanieczyszczone 

W przypadku fragmentów artykułów oryginalnych dokumentów (np. konwencji) po 
tłumaczeniu pozostawiono dla porównania także ich wersję angielską. Przedstawione skróty 
pozostawiono w oryginalnej angielskiej wersji i najważniejsze z nich wyjaśniono na początku 
niniejszej pracy. 

 

„7.5 Artykuł 8 MC: Emisje 

7.5.1 Wprowadzenie do zobowi ązań MC 

Celem Artykuł 8 MC jest "kontrolowanie i tam gdzie jest to wykonalne zmniejszenie 
emisji rtęci i jej związków". Emisja oznacza emisję do powietrza ze źródeł punktowych, jak 
wymieniono w Załączniku D do MC (elektrownie opalane węglem,  i kotły przemysłowe 
opalane węglem, procesy wytopu i prażenia stosowane  w produkcji metali nieżelaznych 
(dotyczy tylko ołowiu, cynku, miedzi i złota przemysłowego), spalarnie odpadów oraz obiekty 
produkcji klinkieru cementowego). Nie istnieją żadne szczególne wymagania ilościowe w 
tekście Artykułu. 

Artykuł 8 MC rozróżnia istniejące i nowe źródła. Dla istniejących źródeł, celem artykułu 
są "środki zastosowane przez Stronę, aby osiągnąć rozsądne postępy w ograniczaniu emisji 
w czasie." Przygotowanie krajowego planu kontroli emisji jest opcjonalne. Jeśli taki plan jest 
tworzony, to jest on przedkładany COP w ciągu czterech lat od wejścia w życie konwencji dla 
Strony. Strony mogą zdecydować się (na minimum) jedną pozycję z zestawienia, które 
                                                           
35 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/REPORT-EU-Hg.pdf 
36 Gap analysis of EU legislation vis-à-vis the Convention, with proposals for options 
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zawiera własny zestaw ilościowych celów, dopuszczalne wartości emisji, BAT/BEP, strategię 
kontroli wielu zanieczyszczeń  która przyniesie dodatkowe korzyści w zakresie redukcji rtęci i 
środki alternatywne. 

W odniesieniu do nowych źródeł przewiduje się  silniejsze środki kontroli niż dla źródeł 
istniejących. Dla nowych źródeł "najlepsze dostępne techniki i najlepsze praktyki ochrony 
środowiska" (BAT/BEP, określone w Artykule 3 MC, patrz poniżej) są wymagane do 
zastosowania w okresie nie później niż pięć lat po wejściu w życie konwencji dla tej Strony. 

Strony muszą utworzyć rejestr emisji z istotnych źródeł, (Załącznik D) tak szybko, jak to 
możliwe i nie później niż pięć lat po wejściu w życie konwencji. 

7.5.2 Artykuł 8(3): Kontrola emisji 

7.5.2.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 8(3) MC stanowi: 

“Każda ze Stron posiadająca na swoim terytorium istotne źródła podejmuje działania 
mające na celu kontrolę emisji i może przygotować krajowy plan określający działania, 
jakie należy podjąć w celu kontroli emisji, oraz spodziewane założenia, cele i rezultaty 
takich działań. Plan należy przedstawić Konferencji Stron w ciągu czterech lat od daty 
wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do takiej Strony. Jeśli Strona 
opracowuje plan wdrażania zgodnie z artykułem 20, taka Strona może zawrzeć w 
planie wdrażania plan, o którym mowa w niniejszym ustępie.” 

“A Party with relevant sources shall take measures to control emissions and may 
prepare a national plan setting out the measures to be taken to control emissions and 
its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the 
Conference of the Parties within 4 years of the date of entry into force of the 
Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in accordance 
with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant to this 
paragraph.” 

"Emisja" oznacza "emisje rtęci i związków rtęci do atmosfery" (Artykuł 8 (2) MC lit. (a). 

Mając na uwadze uzasadnienie w Artykule 8 MC wyrażone w Artykule 8 (1) ("Artykuł 
ten dotyczy kontrolowania i, tam gdzie jest to wykonalne, ograniczenia emisji rtęci i jej 
związków, [...] poprzez zastosowanie środków kontroli emisji ze źródeł punktowych objętych 
kategorią źródeł wymienionych w załączniku D"), jest jasne, że tylko emisje z istotnych źródeł 
są objęte obowiązkiem; takie "istotne źródło" jest zdefiniowane jako" „źródło w ramach jednej 
z kategorii źródeł wymienionych w załączniku D. Strona może, według własnego uznania, 
ustanowić kryteria mające na celu określenie źródeł objętych kategorią źródła wymienioną w 
załączniku D, pod warunkiem że takie kryteria dla jakiejkolwiek kategorii uwzględniają co 
najmniej 75 procent emisji z takiej kategorii " (Artykuł 8 (2) lit. (b) MC). Załącznik D zawiera 
następujące kategorie źródeł w wyrażone w pięciu punktach: 

„Elektrownie opalane węglem;  

Kotły przemysłowe opalane węglem;  
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Procesy wytapiania i prażenia stosowane w produkcji metali nieżelaznych (przypis 
wyjaśnia, że: Na potrzeby niniejszego załącznika określenie „metale nieżelazne” 
odnosi się do ołowiu, cynku, miedzi i złota przemysłowego); 

Spalarnie odpadów;  

Obiekty produkcji klinkieru cementowego” 

„Coal-fired power plants;  

Coal-fired industrial boilers; 

Smelting and roasting processes used in the production of non- ferrous metals (a 
footnote explains that: For the purpose of this Annex, “non-ferrous metals” refers to 
lead, zinc, copper and industrial gold.) 

Waste incineration facilities;  

Cement clinker production facilities 

Istnieją pewne trudności w zakresie interpretacji drugiej części definicji "istotnego 
źródła" w Artykule 8 (2) lit. (b) MC, o treści: "Strona może, według własnego uznania, ustalić 
kryteria mające na celu określenie źródeł objętych w kategorią źródła wymienionąh w 
załączniku D, pod warunkiem, że takie kryteria dla którejkolwiek kategorii uwzględniają co 
najmniej 75 procent emisji  z takiej kategorii." Autorzy tego sprawozdania interpretują ten 
tekst następująco: 

� Strony mogą zdecydować się na cel działań w ramach Artykułu 8(3) MC 
odnośnie: 

� podkategorii źródeł, lub 
� odpowiednio źródeł indywidualnych 

� kategorii źródeł wymienionych w załączniku D, które są wskazane obok 
ustalonych kryteriów, 

� ale tylko wtedy, gdy określone podkategorie źródeł lub poszczególne źródła 
obejmują 75% (związki rtęci/rtęć) całkowitej emisji dla kategorii w Załączniku D 
MC (należy pamiętać, że kryteria 75% mogą być zdefiniowane dodatkowo 
według MC, na przykład w zakresie tego, co jest punktem odniesienia 
(nieobniżone emisje, historyczne, emisje dla roku 2013, dynamiczne, itp) i to 
będzie mieć wpływ na analizę). 

Artykuł 8 (3) MC wyraźnie określa dwa różne zobowiązania. 

Pierwsze, wymagające, od Stron " by powinny podjąć środki w celu kontroli emisji", to jest 
mocne zobowiązanie prawne; drugie, dotyczące "przygotowania planu krajowego", jest opcją 
("może"). Określenie "kontrola" (które opisuje mocne zobowiązanie prawne - Artykuł 8 (3) 
MC), nie jest dalej wyspecyfikowane ani zdefiniowane w niniejszym Artykule, ani w konwencji 
jako takie. Jego znaczenie staje się jasne w kontekście Artykułu 8 (4) i 8 (5) MC, 
odpowiednio, z którymi Artykuł 8 (3) MC jest ściśle powiązany: o ile Artykuł 8 (3) MC 
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wymaga, aby środki kontroli były podejmowane przez Strony, to Artykuł 8 (4), MC i Artykuł 8 
(5) MC dotyczą normy stosowanej do wykonywania czynności (kontrolowanych przez Strony) 
odpowiednio dla nowych i istniejących źródeł. 

Każde źródło jest nowe lub istniejące, a tym samym dla każdego źródła zawsze stosuje się 
Artykuł 8 (4) MC lub Artykuł 8 (5) MC - pojawia się pytanie, w jakim zakresie prawodawstwo 
UE obejmuje zobowiązania MC. W konsekwencji, opracowano opcje szczegółowe dla 
nowych i istniejących źródeł w poniższej sekcji dotyczącej oceny Artykułu 8 (4), M i Artykułu 
8 (5) (patrz sekcje 7.5.3 i 7.5.4). 

To, czy UE zamierza ustanowić plan działania na podstawie Artykułu 8 MC, nie jest dalej 
omawiane w tej sekcji. 

 

7.5.3 Artykuł 8(3) / 8(4): Stosowanie BAT/BEP dla n owych źródeł 

7.5.3.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 8(4) MC, stanowi że: 

“W odniesieniu do nowych źródeł każda ze Stron będzie wymagać stosowania 
najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska 
w celu kontrolowania, a tam, gdzie jest to możliwe, ograniczenia emisji, tak szybko jak 
tylko jest to możliwe, przy czym nie później niż pięć lat po dniu wejścia w życie 
niniejszej konwencji w odniesieniu do takiej Strony. Strona może zastosować 
dopuszczalne wartości emisji, które są zgodne ze stosowaniem najlepszych 
dostępnych technik.”  

“For its new sources, each Party shall require the use of best available techniques and 
best environmental practices to control and, where feasible, reduce emissions, as soon 
as practicable but no later than five years after the date of entry into force of the 
Convention for that Party. A Party may use emission limit values that are consistent 
with the application of best available techniques.” 

O ile Artykuł 8 (3) MC wymaga, podejmowania środków kontroli przez Strony, to Artykuł 8 (4) 
MC dotyczy wymogów jakie mają być zastosowane przy funkcjonowaniu. Wymogi MC tu są 
rozważane w kontekście definicji zawartej w Artykule 2 MC: 

(b) „najlepsze dostępne techniki” oznacza te techniki, które umożliwiają najskuteczniejsze 
zapobieganie emisjom i uwolnieniom rtęci do powietrza, wody i gruntu, a także 
skutkom takich emisji i uwolnień dla środowiska jako całości oraz – w przypadkach, w 
których takie zapobieganie nie jest możliwe – ograniczanie takich emisji i uwolnień rtęci 
oraz ich skutków, z uwzględnieniem ekonomicznych i technicznych uwarunkowań 
dotyczących danej Strony lub danego obiektu znajdującego się na terytorium takiej 
Strony. W tym kontekście:  

(i) „najlepsze” oznacza najskuteczniejsze w osiąganiu wysokiego ogólnego 
poziomu ochrony środowiska jako całości;  
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(ii) „dostępne” techniki oznaczają, w odniesieniu do danej Strony i danego 
obiektu znajdującego się na terytorium takiej Strony, techniki opracowane na 
taką skalę, która umożliwia ich zastosowanie w odpowiednim sektorze 
przemysłu w sposób wykonalny pod względem ekonomicznym i 
technicznym, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, niezależnie od tego, czy 
takie techniki stosuje się lub opracowano na terytorium danej Strony czy też 
nie, pod warunkiem że techniki te są dostępne dla podmiotu prowadzącego 
działalność w obiekcie zgodnie z ustaleniami danej Strony;  

(iii) „techniki” oznacza stosowane technologie, praktykę działania oraz sposoby 
projektowania instalacji, ich konserwowania, obsługi i wycofywania z 
eksploatacji;  

(c) „najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony środowiska” oznacza stosowanie najbardziej 
odpowiedniego połączenia środków i strategii w dziedzinie ochrony środowiska;” 

(b) “Best available techniques” means those techniques that are the most effective to 
prevent and, where that is not practicable, to reduce emissions and releases of 
mercury to air, water and land and the impact of such emissions and releases on the 
environment as a whole, taking into account economic and technical considerations for 
a given Party or a given facility within the territory of that Party. In this context: 

(i) “Best” means most effective in achieving a high general level of protection of 
the environment as a whole; 

(ii) “Available” techniques means, in respect of a given Party and a given facility 
within the territory of that Party, those techniques developed on a scale that 
allows implementation in a relevant industrial sector under economically and 
technically viable conditions, taking into consideration the costs and benefits, 
whether or not those techniques are used or developed within the territory of 
that Party, provided that they are accessible to the operator of the facility as 
determined by that Party; and 

(iii) “Techniques” means technologies used, operational practices and the ways 
in which installations are designed, built, maintained, operated and 
decommissioned; 

(c) “Best environmental practices” means the application of the most appropriate 
combination of environmental control measures and strategies. 

Definicja BAT dotycząca MC zawiera element specyficzny dla instalacji ("biorąc pod uwagę 
względy ekonomiczne i techniczne dla [...] danego zakładu na terytorium tej Strony") w 
nagłówku; "w odniesieniu do danej Strony oraz biorąc pod uwagę zakład na terytorium tej 
Strony [...] ", podczas definiowania tego, co określa się, jako "dostępne" techniki”.  

Konferencja Stron konwencji MC jest - zgodnie z Artykułem 8 (8) MC - uprawniona do 
przyjęcia wytycznych dla BAT/BEP. Wytyczne te również mogą być przedmiotem negocjacji 
politycznych ze względu na ekonomiczne, praktyczne i ekologiczne konsekwencje. Powstałe 
wytyczne mogą wpłynąć na ocenę różnic w dorobku prawnym UE wobec MC. 
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Kategorie punktu źródłowego z Załącznika D MC to: 

„Elektrownie opalane węglem;  

Kotły przemysłowe opalane węglem;  

Procesy wytapiania i prażenia stosowane w produkcji metali nieżelaznych (przypis wyjaśnia, 
że: Na potrzeby niniejszego załącznika określenie „metale nieżelazne” odnosi się do ołowiu, 
cynku, miedzi i złota przemysłowego); 

Spalarnie odpadów;  

Obiekty produkcji klinkieru cementowego.” 

"Nowe źródła" są zdefiniowane zgodnie z Artykułem 8 (2) lit. (c) MC jako: 

 „jakiekolwiek istotne źródło w ramach którejkolwiek z kategorii wymienionych w 
załączniku D, którego budowę lub znaczną modernizację rozpoczęto co najmniej 
rok po dacie:  

(i) wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do danej 
Strony; lub  

(ii) wejścia w życie, w odniesieniu do danej Strony, zmiany 
załącznika D, na skutek której źródło zaczęło podlegać 
postanowieniom niniejszej konwencji;  

gdzie „znaczna modernizacja” oznacza modernizację istotnego źródła, której 
konsekwencją jest znaczne zwiększenie emisji, z wyłączeniem jakichkolwiek 
zmian w emisjach wynikających z odzysku produktu ubocznego. O tym, czy 
dana modernizacja jest znaczna, czy też nie, decyduje dana Strona (Art. 8(2b) 
MC);  

“any relevant source within a category listed in Annex D, the construction or 
substantial modification of which is commenced at least one year after the date 
of: 

(i) Entry into force of this Convention for the Party concerned; or 

(ii) Entry into force for the Party concerned of an amendment to 
Annex D where the source becomes subject to the provisions of 
this Convention only by virtue of that amendment;” 

where “substantial modification” means modification of a relevant source that 
results in a significant increase in emissions, excluding any change in emissions 
resulting from by-product recovery. It shall be a matter for the Party to decide 
whether a modification is substantial or not” (Article 8(2) lit. (d) MC). 

Ponieważ definicja "nowych źródeł" obejmuje pojęcie "istotnego źródła", to kryterium 75 %, 
jak dyskutowano w sekcji, 7.5.2.1, ma zastosowanie równolegle i tutaj, w tym z 
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uwzględnieniem ewentualnych niepewności z powodu planowanych przyszłych wytycznych 
w zakresie MC. 

Przyjmuje się, że "wykonalność" w rozumieniu Artykułu 8 (4) MC jest określana przez Strony, 
co pozostawia Stronom pewną swobodę. 

Artykuł 8 (4) MC nakłada mocny obowiązek dla Stron, ale daje pewną elastyczność na 
poziomie krajowym; jest to element, którego nie można precyzyjnie określić na tym etapie, 
zwłaszcza w zakresie ewentualnych przyszłych wytycznych które mają być opublikowane na 
podstawie  MC. 

7.5.3.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Kontrola i redukcja emisji z głównych źródeł przemysłowych jest na poziomie UE objęta 
Dyrektywą IED. 

Pojęcie "BAT", zgodnie z Dyrektywą IED 

Ogólne zasady regulujące podstawowe obowiązki operatorów wszystkich instalacji (zarówno 
istniejących, jak i nowych) objętych Dyrektywą IED są określone w Artykule 1137. Obejmuje 
to wymóg wobec państw członkowskich do podjęcia niezbędnych środków w celu 
zapewnienia, że wszystkie stosowne środki zapobiegawcze przed zanieczyszczeniem 
zostały podjęte i że stosowane są najlepsze dostępne techniki. 

Artykuł 15 (2) Dyrektywy IED wymaga ponadto, aby dopuszczalne wartości emisji były 
określane w oparciu o najlepsze dostępne techniki bez zalecania żadnej techniki, czy 
szczególnej technologii.  

Sam BAT jest definiowany w Artykule 3 (10) Dyrektywy IED w następujący sposób: 

„najlepsze dostępne techniki” oznaczają najbardziej efektywny i zaawansowany etap 
rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe 
wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych 
wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie 
powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na 
środowisko jako całość: 

(a) „techniki” obejmują zarówno stosowane technologie, jaki sposób, w jaki dana 
instalacja jest projektowana, budowana i utrzymywana, eksploatowana i 
wycofywana z eksploatacji; 

(b) „dostępne techniki” oznaczają techniki o takim stopniu rozwoju, który pozwala na 
ich wdrożenie w danym sektorze przemysłu, zgodnie z istniejącymi warunkami 
ekonomicznymi i technicznymi, z uwzględnieniem kosztów i korzyści, nawet jeżeli 
techniki te nie są wykorzystywane lub nie zostały opracowane w danym państwie 
członkowskim, o ile są one dostępne dla operatora; 

                                                           
37 Dyrektywa IED nie czyni rozróżnienia między istniejącymi a nowymi instalacjami w swoich zobowiązania 
dotyczących BAT. Jednakże w konkluzjach dotyczących BAT, takie rozróżnienie może wystąpić i na ogół będzie 
dotyczyło poszczególnych sektorów, środków, emisji 
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(c) „najlepsze” oznacza najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego 
poziomu ochrony środowiska jako całości; 

‘best available techniques’ means the most effective and advanced stage in the 
development of activities and their methods of operation which indicates the practical 
suitability of particular techniques for providing the basis for emission limit values and 
other permit conditions designed to prevent and, where that is not practicable, to 
reduce emissions and the impact on the environment as a whole: 

(a) ‘techniques’ includes both the technology used and the way in which the 
installation is designed, built, maintained, operated and decommissioned; 

(b) ‘available techniques’ means those developed on a scale which allows 
implementation in the relevant industrial sector, under economically and 
technically viable conditions, taking into consideration the costs and advantages, 
whether or not the techniques are used or produced inside the Member State in 
question, as long as they are reasonably accessible to the operator; 

(c) ‘best’ means most effective in achieving a high general level of protection of the 
environment as a whole; 

Ta koncepcja UE, w przeciwieństwie do koncepcji BAT według dokumentu MC, nie 
rozpoznaje elementów specyficznych lokalnych/instalacji, ale raczej działa na poziomie 
sektorowym (w całej UE). Znajduje to odzwierciedlenie w konkluzjach dotyczących BAT, 
które mają zastosowanie w całej UE. 

Koncepcja zawarta w dokumencie MC: "najlepsze praktyki ochrony środowiska" (BEP) nie 
jest uznawana przez Dyrektywę IED. Bez uszczerbku dla dalszych wyjaśnień terminu i całej 
koncepcji BAT/BEP na poziomie MC zakłada się, że BEP może być częściowo przejęte 
przez BAT (aspekty operacyjne, utrzymanie), ale także może wykraczać poza poziom 
instalacji (np. w celu szerszych działań politycznych ). Zakłada się tutaj, że BEP nie zaostrza 
wymogów dla UE do zastosowania koncepcji BAT w Dyrektywie IED. 

Konkluzje BAT 

Podstawowa koncepcja konkluzji BAT jest wyjaśniona w sekcji 8.1, - wpis "Dyrektywa IED". 
Dla celów Artykułu 8 MC ważne jest, aby podkreślić, że Artykuł 13 (7) Dyrektywy IED 
przewiduje, że konkluzje z wcześniejszych dokumentów BREF mają zastosowanie jako 
konkluzje BAT, do czasu przyjęcia uaktualnionych dokumentów BREF, z wyjątkiem wartości 
dopuszczalnych emisji zawartych we wcześniejszych dokumentach BREF. 

Modyfikacja instalacji 

W przypadku istotnej modyfikacji instalacji, Artykuł 20 (2) Dyrektywy IED wymaga, aby nowe 
zezwolenie zostało udzielone, 

„Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, aby 
operator nie przeprowadzał żadnych planowanych przez siebie istotnych zmian 
bez pozwolenia udzielonego zgodnie z niniejszą dyrektywą.” 
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“Member States shall take the necessary measures to ensure that no substantial 
change planned by the operator is made without a permit granted in accordance 
with this Directive”. 

gdzie “istotna zmiana” jest definiowana przez Art 3(9) Dyrektywy w znaczeniu: 

„istotna zmiana” oznacza zmianę charakteru lub sposobu funkcjonowania, lub 
rozbudowę instalacji lub obiektu energetycznego spalania, spalarni odpadów lub 
współspalarni odpadów, która może mieć znaczący negatywny wpływ na zdrowie 
ludzi lub na środowisko; 

Istotne zmiany są więc traktowane jak nowe instalacje dla celów wydawania zezwoleń, ale 
mogą podlegać BAT dla istniejących instalacji w zależności od dokładnego sformułowania 
konkluzji BAT. 

Zakres/zasi ęg kategorii Zał ącznika D według Dyrektywy IED  

Dyrektywa IED ma zastosowanie do niektórych rodzajów instalacji w jednej lub kilku 
działalnościach wymienionych w Załączniku I, jak również określonych innych działalności, 
które są tylko przedmiotem "sektorowych" rozdziałów III-VI. Pięć kategorii punktów 
źródłowych Załącznika D MC może być przypisanych do rodzajów instalacji objętych 
zakresem Dyrektywy IED w następujący sposób:  

Tabela 7-7 Zakres/zasięg kategorii Załącznika D według Dyrektywy IED 

Kategoria Załącznik 
D MC 

Podział na rodzaje instalacji według Dyrektywy IED 

Elektrownie opalane 
węglem 

Spalanie paliw w instalacjach o całkowitej nominalnej mocy cieplnej 
50 MW lub większej ("LCP", Rozdział II, Załącznik I, pkt 1.1 i 
sektorowy Rozdział III / Załącznik V).  

Pozycja w MC odnosi się tylko do "elektrowni" bez podania definicji. 
Możliwe wyjaśnienie jest takie, że pozycja ta dotyczy wyłącznie 
elektrowni wytwarzających energię elektryczną, ale jest to 
kwestionowalne. 

Kryterium 50 MW w Załączniku I do Dyrektywy IED dotyczy łącznej 
mocy na miejscu (w instalacji), więc pewne bloki/instalacje poniżej 50 
MW zostaną uwzględnione (co znajduje odzwierciedlenie w zakresie 
przeglądu BREF LCP , który może obejmować jednostki o mocy w dół 
do 15 MW); w rozdziale III moc musi być rozpatrywana na poziomie 
"wspólnego komina", z uwzględnieniem zasad łączenia określonych w 
Artykule 29 - w związku z tym, ponownie bloki/instalacje o mocy 
poniżej 50 MW zostaną objęte. 

Opalane węglem 
kotły przemysłowe 

Kotły przemysłowe o mocy większej niż 50 MW wchodzą w zakres 
Dyrektywy IED jak wspomniano w przypadku elektrowni. 

Kotły przemysłowe poniżej 50 MW bezpośrednio związane z 
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rodzajami działalności wymienionymi w Załączniku I do IED będą 
również objęte Dyrektywą, jako część instalacji IED, a ich dokumenty 
będą musiały zawierać warunki i limity w oparciu o BAT. 

Projekt dyrektywy w sprawie średnich obiektów energetycznego 
spalania (MCP38) skierowana jest do zakładów o mocy cieplnej od 1 
MW do 50 MW i ustala dopuszczalne wartości emisji dla SO2, NOx i 
PM, które będą stosowane do istniejących obiektów od 1 stycznia 
2025 (obiekty o mocy > 5 MW) lub od 1 stycznia 2030 (≤ 5 MW). 
Nowe instalacje muszą spełniać wymagania w rok po dacie 
transpozycji. 

Projekt dyrektywy MCP nie przewiduje żadnych szczegółów dla rtęci, 
ani pod względem dopuszczalnych wartości emisji, ani pod względem 
wymogów BAT, ani parametrów ilościowych dla celów redukcji. 
Wymogi SO2 i PM mogą mieć pewne dodatkowe korzyści dla redukcji 
Hg, ale tylko wtedy, gdy stosowane są skuteczne urządzenia 
oczyszczające (zmiana paliwa oraz inne rozwiązania niż urządzenia 
oczyszczające, niekoniecznie redukcją emisję rtęci). 

Procesy wytapiania i 
prażenia stosowane 
w produkcji metali 
nieżelaznych 
(przypis wyjaśnia, 
że: Na potrzeby 
niniejszego 
załącznika 
określenie „metale 
nieżelazne” odnosi 
się do ołowiu, 
cynku, miedzi i złota 
przemysłowego); 

2.5. Obróbka metali nieżelaznych: 

(a) produkcja metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub 
surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, 
chemicznych lub elektrolitycznych 

(b) ; 

(c) topienie, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, łącznie z 
produktami z odzysku i eksploatacja odlewni metali nieżelaznych, o 
wydajności topienia przekraczającej 4 tony dziennie dla ołowiu i 
kadmu lub 20 ton dziennie dla wszystkich innych metali. 

(Załącznik I, pkt 2.5 do Dyrektywy) 

Uwaga : Należy pamiętać, że delimitacja dla wytapiania i prażenia 
prawdopodobnie oznaczała wykluczenie początkowego stężenia 
(nietermiczne) stopniowego. Tutaj emisja rtęci też może wystąpić, ale 
przede wszystkim do ziemi i wody, ze względu na generowanie 
ogromnej ilości skały płonnej). Uwolnienia ze stopniowych 
koncentracji są bardzo słabo opisane w opublikowanej literaturze oraz 
w inwentaryzacji. 

Spalarnie odpadów Zakłada się, że MC obejmuje tylko spalanie (a nie współspalanie) 
odpadów. Wszystkie spalarnie odpadów są objęte Rozdziałem IV 
Dyrektywy IED, z wyjątkiem: 

(a) zakładów przetwarzających wyłącznie następujące odpady: (i) 

                                                           
38 Projekt dyrektywy MCP do dyskusji z Parlamentem i z Radą z 2014 r., MCP – Medium Combustion Plant 
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odpady wymienione w podpunkcie (b) pkt 31 Artykułu 3 [czyli 
niektóre rodzaje odpadów biomasy]; (ii) odpady radioaktywne; 
(iii) zwłoki zwierzęce; (iv) odpady wynikające z poszukiwań i 
eksploatacji zasobów ropy naftowej i gazu z instalacji 
przybrzeżnych i spalane na pokładzie takich instalacji; 

(b) eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do badań, 
rozwoju i testowania w celu poprawy procesu spalania, w których 
przetwarzane jest mniej niż 50 ton odpadów rocznie. 

Ponadto, większość z tych instalacji jest ujętych w Rozdziale II IED, 
ponieważ są one ujęte w pkt 5.2 Załącznika I, który ustanawia wartość 
graniczną produkcji: 

Unieszkodliwianie lub odzysk odpadów w spalarniach odpadów lub 
we współspalarniach odpadów  

 a) odpadów innych niż niebezpieczne, o wydajności 
przekraczającej 3 tony na godzinę; 

 b) odpadów niebezpiecznych, o wydajności przekraczającej 10 
ton dziennie. 

Obiekty produkcji 
klinkieru 
cementowego 

 

Produkcja cementu, wapna i tlenku magnezu: 

(a) produkcja klinkieru cementowego w piecach obrotowych o 
zdolności produkcyjnej przekraczającej 500 ton dziennie lub w innych 
piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 ton dziennie; 

[…](Rozdział II / Załącznik I, pkt 3.1 Dyrektywy IED 

 

Jeśli instalacja (/ źródło) nie jest objęte Dyrektywą IED, to nie ma obowiązku stosowania BAT 
UE do kontroli emisji rtęci. Jednakże państwa członkowskie mogą regulować takie 
urządzenia za pośrednictwem prawa krajowego lub konkretnych pozwoleń środowiskowych. 

Niezależnie od tego, czy znaczne środki określone na poziomie Dyrektywy IED są 
wystarczające do spełnienia wymogów Artykułu 8 (3), (4) MC, można stwierdzić, że kwestia, 
w jakim stopniu Dyrektywa IED obejmuje kategorie źródeł według Załącznika D MC, musi 
być oceniana szczegółowo i na podstawie indywidualnych przypadków - z wyjątkiem pozycji 
"spalarnie odpadów", które są rozumiane jako objęte Dyrektywą IED. Interpretacja Artykułu 8 
(2) lit. (b) MC przyjęta w niniejszym raporcie powoduje, że obecnie Dyrektywa IED jest 
adresowana do kategorii źródeł Załącznika D do MC tylko w przypadku gdy instalacje objęte 
Załącznikiem I Dyrektywy IED obejmują co najmniej 75% całkowitej emisji (rtęci) według 
każdej kategorii istotnych źródeł Załącznika D MC. Określanie, czy wartość graniczna nie 
jest przekroczona wymaga następujących danych. 

� Całkowita emisja rtęci w UE dla każdej z kategorii według Załącznika D MC; i 
� Emisja rtęci w UE z instalacji objętych Dyrektywą IED.  
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Dla obu tych parametrów, solidne i wiarygodne dane, które pozwoliłyby na jasne 
stwierdzenia, nie zawarte w niniejszej pracy. 

Odniesienie si ę szczegółowo do emisji rt ęci  

Artykuł 8 (3), (4) MC wymaga kontroli, a gdzie jest to wykonalne redukcji emisji rtęci z 
istotnych źródeł. W celu objęcia tego prawodawstwem UE, emisje rtęci powinny być 
adresowane w ramach wiążących zobowiązań dla państw członkowskich. 

Obowiązek taki jest już wprowadzony tam, gdzie emisja rtęci jest bezpośrednio ujęta w 
wiążącym tekście Dyrektywy IED lub gdy konkluzje BAT ustawiają poziomy emisji związane 
z BAT dla rtęci. Ponadto, właściwe wydaje się również wziąć pod uwagę wszelkie 
odniesienia do kontroli emisji z "metali ciężkich" lub wymagania dotyczące innych 
zanieczyszczeń, które wymagają stosowania środków kontroli wielu zanieczyszczeń (np. 
ograniczenie pyłu lub SO2), ponieważ takie środki mogą również mieć znaczący wpływ na 
poziom emisji rtęci, co UE może uznać za wystarczające, by spełnić zobowiązania zawarte w 
Artykule 8 (3)/(4) MC. 

Ponadto, Artykuł 11 Dyrektywy IED określa ogólne zasady dotyczące podstawowych 
obowiązków operatora, w tym "stosowanie BAT" i powodowanie " żadne istotne 
zanieczyszczenie nie powstaje". Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby pozwolenie 
obejmowało wszystkie środki niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami określonymi 
w Artykule 11 (i 18) Dyrektywy IED. 

Na tym tle, obecne postanowienia Dyrektywy IED i konkluzje BREF/BAT zawierają 
następujące odpowiednie elementy: 

Tabela 7-8 Aktualne postanowienia Dyrektywy IED i konkluzje BREF/BAT dotyczące 
obiektów z Załącznika D MC 

Kategoria 
Załącznika D do MC 

Przepisy Dyrektywy IED lub konkluzje BAT 

Elektrownie opalane 
węglem 

Ogólne odesłanie do Hg w sekcji 4.5.7 (strony 271-272 odpowiednich 
LCP BREF (lipiec 2006). Nowelizacja tego dokumentu BREF jest w 
toku, aktualny pierwszy draft z czerwca 2013 zawiera szczegółowe 
konkluzje BAT odnośnie monitorowania i kontroli emisji Hg do 
powietrza z różnych typów procesów spalania (patrz sekcja 10.2. 
bieżącego draftu). 

Część 2 załącznika V Dyrektywy IED i konkluzje BAT zawierają 
obowiązek kontrolowania SO2, NOx i emisji pyłów dla instalacji 
dopuszczonych od stycznia 2013 roku lub później. Konieczna jest 
szczegółowa ocena, w jakim stopniu niezbędne są środki wtórne 
(filtry, płuczki), które wpływałyby na poziom emisji Hg. 

Opalane węglem 
kotły przemysłowe 

Jeśli moc cieplna > 50 MW, patrz wyżej. 

Jeśli moc cieplna < 50 MW, to jest możliwość ujęcia na podstawie 
innych zapisów zawartych w Załączniku I do Dyrektywy IED i 
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odpowiednich BREF. Rozważania dot. dodatkowych korzyści mają 
zastosowanie podobnie jak dla LCP 

W przyszłości, proponowana dyrektywa dla średnich obiektów 
energetycznego spalania może być istotna. Na pierwszy rzut oka, 
proponowany tekst nie wydaje się wypełniać zobowiązań zawartych w 
MC. 

Procesy wytapiania i 
prażenia stosowane 
w produkcji metali 
nieżelaznych 
(przypis wyjaśnia, 
że: Na potrzeby 
niniejszego 
załącznika 
określenie „metale 
nieżelazne” odnosi 
się do ołowiu, 
cynku, miedzi i złota 
przemysłowego); 

Aktualne odpowiednie NFM BREF (grudzień 2001) na ogół opisują 
BAT w kontekście emisji Hg. 

Rewizja BREF jest w toku, trzeci projekt bieżący z lutego 2013 
zawiera szczegółowe konkluzje BAT o monitorowaniu i kontrolowaniu 
emisji Hg (odnośnie tej ostatniej patrz punkt 14.1.6 bieżącego draftu), 
mające zastosowanie do wszystkich procesów ujętych w BREF, w 
tym dotyczące ołowiu, cynku, miedzi i złota. 

Spalarnie odpadów Sam tekst Dyrektywy IED (w jej Załączniku VI) zawiera szczególne 
środki kontroli emisji oraz średnią wartość emisji w wysokości 
0,05mg/Nm3 dla rtęci i jej związków, wyrażone jako ilość rtęci (Hg) w 
okresie pobierania próbek wynoszącym minimalnie 30 minut i 
maksymalnie 8 godzin. 

Obiekty produkcji 
klinkieru 
cementowego 

 

CLM BREF 2013 zawiera konkluzje BAT dla przemysłu cementowego 
w sekcji 4.2., w tym  

wnioski dotyczące emisji rtęci do powietrza i zawartej w odpadach 
oraz metody jej kontroli. 

 

Podsumowanie 

Czy obecny dorobek prawny UE nie spełnia spełnienia zobowiązań zawartych w MC 
odnośnie kontroli emisji rtęci z pojedynczych źródeł punktowych nie może być ustalone z 
pewnością na tym etapie. 

7.5.3.2 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Jak wyjaśniła dyskusja powyżej, są dwie kwestie, które należy uwzględnić, szukając 
"wypełnienia różnic" pomiędzy zobowiązaniami MC a bieżącym dorobkiem prawym EU. 

� różnice odnoszące się kategorii objętych instalacji/źródeł (szczególnie dotyczące 
kwestii, w jakim stopniu kryterium 75% jest wypełnione przez instalacje objęte 
Dyrektywą IED). 
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� różnice odnoszące się do zastosowania BAT jako wymogu stosowanego w zakresie 
emisji (rtęci). 

Proponowane opcje odnoszą się do kategorii źródeł, dla których kryterium 75% nie jest 
spełnione (lub w ogólności, jeśli UE zdecyduje się nie podążać drogą kryterium 75%). 

Opcja MC8(4)-1: IED 

Środki prawne w odniesieniu do kontroli emisji rtęci ze źródeł zaliczanych do kategorii i 
niedostatecznie objętych Dyrektywą IED mogą być wprowadzone za pośrednictwem 
konkluzji BAT lub poprzez zmianę aktualnej dyrektywy IED lub jej załączników (ustalenie 
dopuszczalnych wartości emisji, jak dla spalarni odpadów). 

Opcja MC8(4)-2: rozporz ądzenie (UE) 1102/2008 

Zmienione rozporządzenie (CE) nr 1102/2008 może być wykorzystane do realizacji 
pozostałych zobowiązań wynikających z Artykułu 8 (4) MC. 

Dyskusja 

Zaletą opcji Artykułu 8 (4) -1 jest to, że istnieje ugruntowany system na poziomie UE w celu 
zaspokojenia zobowiązań zawartych w dokumencie MC. Jest to szczególnie pomocne, jeśli 
UE uważa, że strategie wielu zanieczyszczeń są wystarczające dla wypełnienia zobowiązań 
zawartych w dokumencie MC na podstawie Artykułu 8 

Artykuł 8 (4) MC odnosi się do standardu funkcjonowania/kontroli emisji rtęci z niektórych 
określonych źródeł. Zaletą opcji MC8 (4) -2 jest to, że zapewnia ona możliwość realizacji 
dokładnie tego zobowiązania. Zmiana Dyrektywy IED może wymagać większych nakładów 
dla realizacji z powodu procedur IED. 

7.5.4 Artykuł 8 (3) / 8 (5): Wdro żenie środków kontroli emisji dla istniej ących źródeł 

7.5.4.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 8 (5) MC stanowi: 

„W odniesieniu do istniejących źródeł każda ze Stron zawiera w swoim planie 
krajowym oraz wdraża co najmniej jeden z następujących środków, 
uwzględniając swoje krajowe okoliczności, ekonomiczne i techniczne możliwości 
zastosowania takich środków, oraz ich przystępność pod względem kosztów, tak 
szybko jak tylko jest to możliwe, ale nie później niż dziesięć lat po dacie wejścia 
w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do takiej Strony:  

a) określony ilościowo cel dotyczący kontrolowania oraz, tam gdzie jest to 
wykonalne, ograniczania emisji z istotnych źródeł;  

b) dopuszczalne wartości emisji w celu kontrolowania oraz, tam gdzie jest to 
wykonalne, ograniczania emisji z istotnych źródeł;  

c) zastosowanie najlepszych dostępnych technik oraz najlepszych praktyk 
 w dziedzinie ochrony środowiska w celu kontroli emisji z istotnych źródeł;  
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d) strategię kontroli podmiotów emitujących wiele substancji 
zanieczyszczających środowisko, która przyniesie dodatkowe korzyści dla 
kontroli emisji rtęci;  

e) alternatywne środki umożliwiające ograniczenie emisji z istotnych źródeł.” 

„For its existing sources, each Party shall include in any national plan, and shall 
implement, one or more of the following measures, taking into account its 
national circumstances, and the economic and technical feasibility and 
affordability of the measures, as soon as practicable but no more than ten years 
after the date of entry into force of the Convention for it: 

(a) A quantified goal for controlling and, where feasible, reducing emissions 
from relevant sources; 

(b) Emission limit values for controlling and, where feasible, reducing 
emissions from relevant sources; 

(c) The use of best available techniques and best environmental practices to 
control emissions from relevant sources; 

(d) A multi-pollutant control strategy that would deliver co-benefits for control of 
mercury emissions; 

(e) Alternative measures to reduce emissions from relevant sources.” 

Artykuł 8 (5) MC jest ściśle powiązany z artykułem 8 (3) MC. Termin "istniejące źródło" 
oznacza "wszelkie istotne źródła, które nie są nowymi źródłami" (Artykuł 8(2) lit. (e) MC). 
Patrz sekcja 7.5.3.1 odnośnie dyskusji nad tą definicją i sekcja 7.5.3.2 odnośnie dyskusji nad 
definicją BAT/BEP. 

Nie ma wymogu dla istniejącego obiektu, aby stosować BAT/BEP. Zamiast tego, Strony 
mogą zdecydować się na zastosowanie jednej lub większej liczby pozycji z listy opcji 
przewidzianych (dla ilościowego celu (może być dowolny cel), wprowadzenia 
dopuszczalnych wartości emisji, strategii kontroli wielu zanieczyszczeń BAT/BEP, oraz 
alternatywnych środków) w celu dostosowania do wymagań Artykułu 8 (5) MC. 

Co ciekawe, opcje Artykułu 8 (5) MC lit. od (a) do (c) i lit. (e) są wszystkie odniesione 
wyraźnie do "istotnych źródeł", ale takie wymogi nie są uwzględnione w opcji realizacji 
"strategii kontroli wielu zanieczyszczeń, która mogłaby zapewnić dodatkowe korzyści dla 
kontroli emisji rtęci" (Artykuł 8 (5) MC lit. (d)). 

Możliwa jest interpretacja, że Strona może być stroną roszczeniową odnośnie wypełniania 
obowiązków Artykułu 8 (5) MC poprzez Artykuł 8 (5) lit. (d) MC przy dysponowaniu taką 
strategią, bez konieczności objęcia/przypisania wszystkich „istotnych źródeł” wprost - tak 
długo, jak dodatkowe korzyści z kontroli emisji rtęci będą uzyskiwane. 

Artykuł 8(6) MC mówi że: 

“Strony mogą zastosować takie same środki dla wszystkich istotnych istniejących 
źródeł lub też mogą przyjąć różne środki w odniesieniu do różnych kategorii 
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źródeł. Celem takich środków zastosowanych przez Stronę jest osiągnięcie 
rozsądnych postępów w ograniczaniu emisji w czasie.”  

“Parties may apply the same measures to all relevant existing sources or may 
adopt different measures in respect of different source categories. The objective 
shall be for those measures applied by a Party to achieve reasonable progress in 
reducing emissions over time.” 

Sformułowanie " każda ze Stron zawiera w swoim planie krajowym oraz wdraża " wskazuje, 
że jest to mocny obowiązek prawny, ale w rzeczywistości kilka środków jest dość 
elastycznych. Cel określony w ramach działania (a) może być w zasadzie mało ambitny, przy 
czym nie będzie sygnalizować silnego zaangażowania na rzecz wymagań dokumentu MC 
wobec innych Stron. 

7.5.4.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Środki w odniesieniu do "istotnych źródeł" 

Odpowiednim prawodawstwem UE jest Dyrektywa IED. Koncepcja ta uznaje BAT, co jest 
zbliżone do koncepcji BAT/BEP według MC (sekcja 7.5.3.1). 

Ogólne zasady działania określone są w Artykule 11 Dyrektywy IED. Istniejące źródła są 
objęte Artykułem 21 (1) Dyrektywy IED; warunki pozwolenia powinny być aktualizowane w 
razie potrzeby według warunków Dyrektywy IED. Z opcji przewidzianych przez MC, 
Dyrektywa IED wymaga, na przykład, dopuszczalnych wartości emisji (Artykuł 14 lit. (a) 
Dyrektywy IED). 

Tak więc, gdy podstawowe mechanizmy Dyrektywy IED są w zasadzie odpowiednimi 
narzędziami dla realizacji zobowiązań wynikających z Artykułu 8 (5) MC, to trudności 
przedstawione w trakcie oceny Artykułu 8 (3) / 8 (4) MC (odnośnie zakresu i wymagań) 
występują także tutaj: uwzględnienie, w jakim stopniu emisje z odpowiednich źródeł są 
objęte obecnym dorobkiem prawnym UE oraz przy uwzględnieniu tego, jakie istnieją 
ewentualne niedociągnięcia w obecnym podejściu UE, wynik jest identyczny; podczas gdy 
system prawny UE obejmuje wymagania dokumentu MC dotyczące spalarni odpadów, to 
Załącznik D należy oceniać bardziej w kontekście kryterium 75% według Artykułu 8 (2) lit. (b) 
MC. 

Odnośnie węglowych kotłów przemysłowych, Dyrektywa w sprawie średnich obiektów 
energetycznego spalania została zaproponowana w grudniu 2013 przez Komisję (patrz 
sekcja 8.2). Projekt nie dotyczy wprost emisji rtęci, ale zawiera "strategię kontroli 
zanieczyszczeń wieloma substancjami, która mogłaby dostarczyć dodatkowych korzyści dla 
kontroli emisji rtęci". Ewentualnie, środki zawarte w tej Dyrektywie mogą być oceniane jako 
zgodne z opcją MC do wdrożenia "Alternatywnych środków w celu ograniczenia emisji z 
odpowiednich źródeł" Artykuł 8 (5) lit. (e) MC. 

Możliwa interpretacja "Strategii kontroli wielu zaniec zyszczeń" (Artykuł 8 (5) lit. (d) 
MC) 

Jeśli Artykuł 8 (5) lit. (d) MC interpretować w ten sposób, że wprowadzenie "strategii kontroli 
wielu zanieczyszczeń" jest wypełnieniem obowiązków wynikających z Artykułu 8 (5) MC 
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niezależnie od tego, czy wszystkie istotne źródła są wyraźnie wskazane (patrz sekcja 
7.5.4.1), to wówczas można stwierdzić, że Dyrektywa IED wraz z innymi przepisami systemu 
prawnego UE w sprawie jakości powietrza atmosferycznego przewiduje już taką strategię 
kontroli. Można również stwierdzić, że taka strategia będzie poszerzona, gdy 
zaproponowana Dyrektywa w sprawie średnich instalacji spalania wejdzie w życie. 

7.5.4.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Poza opcją MC8 (5) - 4, opcje proponowane poniżej są odpowiednie dla kategorii źródeł, dla 
których kryterium 75% nie jest spełnione (lub w ogóle, jeśli UE zdecyduje się nie podążać 
drogą kryterium 75%). 

Opcja MC8 (5) -1 (potencjalnie identyczna z opcj ą MC8 (4 -1) 

Jedną z opcji jest wybór reżimu Dyrektywy IED jako narzędzia zgodności dla istniejących 
źródeł. Środki prawne w celu kontroli emisji rtęci mogą być wprowadzone za pośrednictwem 
konkluzji BAT lub za pośrednictwem formalnej zmiany treści aktualnej Dyrektywy IED. 

Opcja MC8 (5) -2 (potencjalnie identyczna z opcj ą MC8 (4 -2) 

Zmienione rozporządzenie (UE) nr 1102/2008 może być wykorzystane do realizacji 
pozostałych zobowiązań Artykułu 8 (4) MC. 

Opcja MC8(5)-3 

Włączenie emisji rtęci w nowej proponowanej Dyrektywie w sprawie MCP w celu 
uwzględnienia emisji z kotłów przemysłowych. 

Opcja MC8(5)-4 

Kontynuowanie takiej wykładni Artykułu 8 (5) lit. (d) MC, że przy wdrażaniu strategii wielu 
zanieczyszczeń w sposób opisany w tym ustępie nie wszystkie źródła specyficzne powinny 
być uwzględniane i twierdzenie, że UE ma już taką strategię wielu zanieczyszczeń. 

Dyskusja 

Podobnie do obowiązku wprowadzenia środków kontroli, Artykuł 8 (5) MC jest szczególnie 
związany ze standardem funkcjonowania/kontroli emisji rtęci z pewnych określonych źródeł. 
Zaletą opcji MC8 (5) -2 w tym zakresie jest to, że przewiduje ona możliwość realizacji 
dokładnie tego obowiązku, natomiast zmiana Dyrektywy IED może wymagać więcej 
nakładów dla realizacji z powodu procedur IED. 

7.5.5. Artykuł 8 (7): Ustanowienie rejestru emisji.   

7.5.5.1  Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 8(7) MC mówi: 

“Każda ze Stron, tak szybko jak tylko jest to możliwe i nie później niż pięć lat po 
dacie wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do tej Strony, 
ustanawia, a następnie prowadzi rejestr emisji pochodzących z istotnych źródeł.” 
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“Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years 
after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, 
an inventory of emissions from relevant sources.” 

Patrz 7.5.2.1, aby zapoznać się z dyskusją na temat pojęcia "istotnych źródeł". Kwestia 
interpretacji Artykułu 8 (2) lit. (b) MC dotyczy tutaj, tak jak dla innych ustępów, treści Artykułu 
8 MC. 

Artykuł 8 (7) MC nie określa, że inwentaryzacja musi być wprowadzona na poziomie 
instalacji. Zgodnie z artykułem 8 (9) MC, metodologia zostanie wyjaśniona w wytycznych 
COP. 

Artykuł 8 (7) przewiduje mocny obowiązek prawny dla Stron. 

7.5.5.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Rozporz ądzenie PRTR 

UE ustanowiła rejestr emisji za pośrednictwem E-PRTR, właściwego instrumentu prawnego 
stanowiącego rozporządzenie PRTR (UE) nr 166/2006. 

Operatorzy zakładów prowadzących rodzaje działalności wymienione w Załączniku I do 
rozporządzenia PRTR (UE) muszą przedstawić sprawozdania dotyczące uwalniania 
zanieczyszczeń, w tym rtęci przy następujących wartościach granicznych. 

Tabela 7-9 Progi sprawozdawcze dla rtęci w ramach E-PRTR. 

Nr 
CAS 
No 

Rodzaj zanieczyszczenia 

Wartości graniczne uwolnienia 
(kolumna 1) 

do powietrza 
(kolumna 1a) 

kg/rok 

do wody 
(kolumna 1b) 

kg/rok  

do ziemi 
(kolumna 1c) 

kg/rok  

21  

Rtęć i związki rtęci (Hg) 

(Przypis: Wszystkie metale 
powinny być objęte 

sprawozdaniem w odniesieniu 
do całkowitej masy pierwiastka 

we wszystkich formach 
chemicznych obecnych w 

substancji uwalnianej) 

10 1 1 

 

Obiekty objęte Załącznikiem I do rozporządzenia PRTR są w dużym stopniu identyczne z 
Dyrektywą IED. W szczegółach, kategorie Załącznika D dokumentu MC są zgodne z 
Załącznikiem I rozporządzenia PRTR w następujący sposób: 
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Tabela 7-10 Obiekty objęte Załącznikiem I do rozporządzenia PRTR 

Kategorie 
Załącznika D MC 

Załącznik I rozporządzenia PRTR 

Elektrownie opalane 
węglem 

1. (c) Elektrownie i inne instalacje do spalania 

(Wartość graniczna: dla mocy cieplnej 50 MW) 

Opalane węglem 
kotły przemysłowe 

1. (c) Elektrociepłownie i inne instalacje do spalania 

(Wartość graniczna: dla mocy cieplnej 50 MW) 

Procesy wytapiania i 
prażenia stosowane 
w produkcji metali 
nieżelaznych 
(przypis wyjaśnia, 
że: Na potrzeby 
niniejszego 
załącznika 
określenie „metale 
nieżelazne” odnosi 
się do ołowiu, 
cynku, miedzi i złota 
przemysłowego); 

2. (e) Instalacje 

(i) Do produkcji nieżelaznych surówek metali z rud, koncentratów 
lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, 
chemicznych lub elektrolitycznych (wartość graniczna: wydajność 
topienia 4 tony dziennie dla ołowiu i kadmu lub 20 ton dziennie dla 
wszystkich innych metali) 

(ii) Do wytopu, w tym stapiania metali nieżelaznych łącznie z 
produktami z odzysku (rafinacja, odlewanie itp.) 

Spalarnie odpadów Instalacje do spalania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie 
Dyrektywy IED w następstwie obecnej wspólnej wykładni (wartość 
graniczna: wydajność 3 ton na godzinę) 

Obiekty produkcji 
klinkieru 
cementowego 

3. (c) Instalacje do produkcji: 

(i) Klinkier cementowy w piecach obrotowych o zdolności 
produkcyjnej 500 ton dziennie 

(ii) […] 

(iii) Klinkier cementowy lub wapno w innych piecach o zdolności 
produkcyjnej 50 ton dziennie 

 

Zgodnie z rozumieniem Artykułu 8 (2) lit. (b) MC podanym w niniejszym rozdziale oraz 
równolegle do oceny poprzednich ustępów Artykułu 8 MC, pojawia się pytanie, na ile obecny 
dorobek prawny UE nie spełnia wymagań MC i wymaga dalszej oceny, w szczególności gdy 
kategorie źródeł w dokumencie MC są w rozporządzeniu UE PRTR z zastrzeżeniem progów 
wydajności poniżej których instalacja nie podlega wymogom rozporządzenia. 

Jeśli bierze się za podstawę rozumienie Artykułu 8 (2) lit. (b) MC przedstawione w niniejszym 
sprawozdaniu, to oznacza to, że obecnie rozporządzenie PRTR odnosi się do kategorii 
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źródeł Załącznika D dokumentu MC tylko w przypadku instalacji objętych Załącznikiem I do 
rozporządzenia PRTR i obejmuje co najmniej 75% całkowitej emisji (rtęci) według Załącznika 
D dokumentu MC odnośnie kategorii źródeł. 

Inne istotne pytania dotyczą tego, czy (i) minimalna wartość graniczna dla uwolnienia rtęci 
oraz (ii) dalsze opracowanie dokumentu E-PRTR są zgodne z wymogami dokumentu MC. 
Wytyczne, które zostaną opracowane przez COP na podstawie Artykułu 8 (9) MC, będą 
zawierały odpowiedzi. 

Proponowane opcje są istotne dla kategorii źródeł, dla których kryterium 75% nie jest 
spełnione (lub w ogólności, jeśli UE zdecyduje się nie podążać drogą kryterium 75%). 

Działania w ramach protokołu metali ci ężkich CLRTAP (Heavy Metals Protocol) 

UE zatwierdziła (decyzją Rady 2001/379/UE) Protokół metali ciężkich w ramach Konwencji 
UNECE LRTAP. W realizacji zobowiązań Stron wobec tego protokołu, "aby rozwijać i 
utrzymywać inwentaryzację emisji" (Artykuł 3 (5) protokołu), Unia Europejska i jej państwa 
członkowskie ustanowiły inwentaryzację w ramach EMEP. 

7.5.5.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Opcja MC8(7)-1 

Rozwiązaniem jest użycie rozporządzenia PRTR w celu wdrożenia tych wymogów 
dokumentu MC, które nie są już objęte dorobkiem prawnym UE (kotły przemysłowe, niższe 
sprawozdawcze wartości graniczne). 

Opcja MC8(7)-2 

Zmienione rozporządzenie (UE) nr 1102/2008 może być wykorzystane do realizacji 
pozostałych zobowiązań Artykułu 8 (7) MC. 

Opcja MC8(7)-3 

UE może zdecydować się na dalsze rozwijanie działań dla inwentaryzacji emisji w ramach 
UNECE CLRTAP Protokół metali ciężkich, w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami 
dokumentu MC. Zrozumiałe jest, że właściwe organy w ramach Protokołu zamierzają 
kontynuować dyskusję odnośnie dalszego rozwoju dokumentu MC w roku 201439 

7.6. Artykuł 9 MC: Uwolnienia 

7.6.1 Wprowadzenie do zobowi ązań MC 

Celem Artykułu 9 MC jest "kontrolowania, a tam, gdzie jest to wykonalne, ograniczania 
uwalniania rtęci"; uwalnianie w kontekście MC oznacza uwalnianie rtęci do ziemi i wody ze 
źródeł punktowych, które to procesy nie są objęte innymi przepisami MC. 

Artykuł 9 MC obejmuje "istotne źródła" - są to antropogeniczne źródła punktowe określone 
przez Strony, które to źródła uwalniają "znaczące" ilości rtęci. 
                                                           
39 UNECE press release. UNECE Air Convention Parties adopt more stringent controls of heavy metals emissions 
and measures to help Parties from Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia to join in. 
http://www.unece.org/index.php?id=31845. Accessed 30 May 2014 
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Przygotowanie krajowego planu kontroli emisji jest opcjonalne. Jeśli taki plan jest tworzony, 
to jest on przedkładany COP w ciągu czterech lat od wejścia w życie dla Strony. 

W zakresie kontroli, Strony mogą zastosować jeden z następujących środków "zgodnie z 
potrzebami": dopuszczalne wartości uwolnień, BAT/BEP, strategia kontroli podmiotów 
emitujących wiele zanieczyszczeń lub środki alternatywne. Strony mają zidentyfikować 
źródła uwalniania rtęci do ziemi i wody nie później niż trzy lata po wejściu w życie w kraju i 
regularnie później. Strony mają ustanowić inwentaryzację uwalniania rtęci z odpowiednich 
źródeł tak szybko, jak to możliwe, i nie później niż w pięć lat po wejściu w życie w kraju. 
COP, "tak szybko, jak to możliwe", ma opracować wytyczne w sprawie BAT/BEP i sposobu 
przygotowania inwentaryzacji uwalniania rtęci. 

Kwestia interpretacji powstaje w odniesieniu do definicji źródeł uwalniania rtęci z 
zastrzeżeniem art 9 MC: 

Zgodnie z definicją zawartą w Artykule 9 (2) lit. b: "Dla celów niniejszego artykułu [...]" 
„istotne źródło” oznacza dowolne znaczące antropogeniczne źródło punktowe uwolnienia 
wskazane przez Stronę, które nie zostało omówione w innych przepisach niniejszej 
konwencji” , To sformułowanie jest również używane w Artykule 9 (1) MC. Definicja ta może 
być interpretowane wąsko (interpretacja A) , aby wykluczyć główne źródła uwalniania rtęci 
objęte treścią Artykułu 8 MC, a mianowicie te, wymienione poniżej: 

� Elektrownie opalane węglem;  
� Kotły przemysłowe opalane węglem;  
� Procesy wytapiania i prażenia stosowane w produkcji metali nieżelaznych ołowiu, 

cynku, miedzi i złota przemysłowego; 
� Spalarnie odpadów;  
� Obiekty produkcji klinkieru cementowego 

Należy wspomnieć, że zgodnie z Artykułem 8 (8), Konferencja Stron powinna, na swoim 
pierwszym posiedzeniu, przyjąć wytyczne w sprawie BAT/BEP z uwzględnieniem ... potrzeby 
zminimalizowania oddziaływania na środowisko, (obejmując "uwolnienia", wynikające z 
kontroli "emisji") oraz w zależności od wytycznych opracowanych dla BAT/BEP, może 
potencjalnie wypełnić tę lukę w zakresie uwolnień. 

Inne możliwe - i bardziej elastyczne - rozumienie definicji (interpretacja B) , które może być 
uważane za bardziej zgodne z ogólnym celem MC, może być takie, że Artykuł 9 obejmuje 
"dowolne znaczące antropogeniczne źródło punktowe uwolnienia wskazane przez Stronę dla 
którego występuje uwalnianie (do ziemi i wody), które nie zostało omówione w innych 
przepisach niniejszej konwencji". Ta ostatnia interpretacja obejmowałaby wszystkie główne 

źródła punktowe, ale interpretacja jest bardziej odległa od pierwotnego brzmienia niż 
interpretacja wymieniona powyżej. 

7.6.2 Artykuł 9 (3): Identyfikacja kategorii istotn ych źródeł punktowych 

7.6.2.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 9(3) MC mówi: 
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“Każda ze Stron nie później niż trzy lata po dacie wejścia w życie niniejszej konwencji 
w odniesieniu do tej Strony, a w późniejszym okresie regularnie, określa kategorie 
istotnych źródeł.” 

“Each Party shall, no later than three years after the date of entry into force of the 
Convention for it and on a regular basis thereafter, identify the relevant point source 
categories.” 

"istotne źródło" oznacza " dowolne znaczące antropogeniczne źródło punktowe 
uwolnienia wskazane przez Stronę, które nie zostało omówione w innych przepisach" 
MC (Artykuł 9 (2) lit. (b) MC), w których termin "uwolnienie" jest zdefiniowany jako 
"uwolnienie rtęci i związków rtęci do ziemi lub do wody". Patrz interpretacja odnosząca 
się do terminu uwolnienie przedstawiona powyżej. 

Obowiązek zawarty w Artykule 9 (3) MC jest obowiązkiem mocnym prawnie. 

 

7.6.2.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Niezależnie od tego, która z tych powyższych interpretacji jest uwzględniana dla celów 
niniejszego Artykułu, to identyfikacja tych źródeł daje Stronom szeroki zakres swobody. 

Można stwierdzić, że obecna Dyrektywa IED w swoich ramach wystarczająco 
identyfikuje znaczące antropogeniczne źródła punktowe uwolnień rtęci zgodnie z 
dokumentem MC. I ponownie, nie było specjalnej procedury identyfikacji uwolnień rtęci 
przed definicją instalacji, które są objęte Dyrektywą IED. 

7.6.2.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Opcja MC9(3)-1 

UE może wyraźnie zidentyfikować odpowiednie antropogeniczne źródła punktowe w 
ankiecie powtarzanej co trzy lata. To może być oparte tylko na sprawozdawczości 
PRTR. 

7.6.3 Artykuł 9 (4 + 5): Środki kontroli uwolnie ń ze zidentyfikowanych źródeł 

7.6.3.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 9(4) MC, przewiduje, że: 

“Każda ze Stron posiadająca na swoim terytorium istotne źródła podejmuje 
działania mające na celu kontrolę uwolnień i może przygotować krajowy plan 
określający działania, jakie należy podjąć w celu kontroli uwolnień, oraz 
spodziewane założenia, cele i rezultaty takich działań. Plan należy przedstawić 
Konferencji Stron w ciągu czterech lat od daty wejścia w życie niniejszej 
konwencji w odniesieniu do takiej Strony. Jeśli Strona opracowuje plan wdrażania 
zgodnie z artykułem 20, taka Strona może zawrzeć w planie wdrażania plan, o 
którym mowa w niniejszym ustępie.” 
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“A Party with relevant sources shall take measures to control releases and may 
prepare a national plan setting out the measures to be taken to control releases 
and its expected targets, goals and outcomes. Any plan shall be submitted to the 
Conference of the Parties within 4 years of the date of entry into force of the 
Convention for that Party. If a Party develops an implementation plan in 
accordance with Article 20, the Party may include in it the plan prepared pursuant 
to this paragraph.” 

Termin "istotne źródło" należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Artykule 9 (2) lit. 
(b) MC (patrz interpretacje powyżej). 

Podobnie do Artykułu 8 (3) MC, Artykuł 9 (4) MC zawiera dwa zobowiązania: 

� Pierwsze, wymagające aby Strony " podjęły działania mające na 
celu kontrolę uwolnień ", jest mocnym zobowiązaniem prawnym. 

� Drugie, "przygotowanie planu krajowego", jest słabym 
zobowiązaniem prawnym ("może") i nie jest dalej omawiane w tej 
sekcji. 

Strony mogą wybrać środki kontroli z listy przewidzianej w Artykule 9 (5) MC: 

“Działania te obejmują co najmniej jedno z następujących działań, zgodnie z 
potrzebami: 

a) określenie dopuszczalnych wartości uwolnień w celu kontrolowania oraz, tam 
gdzie jest to wykonalne, ograniczania uwolnień z istotnych źródeł;  

b) zastosowanie najlepszych dostępnych technik oraz najlepszych praktyk w 
dziedzinie ochrony środowiska w celu kontroli uwolnień z istotnych źródeł;  

c) strategię kontroli podmiotów emitujących wiele substancji 
zanieczyszczających środowisko, która przyniesie dodatkowe korzyści dla 
kontroli uwalniania rtęci;  

d) alternatywne środki umożliwiające ograniczenie uwolnień z istotnych źródeł.” 

“The measures shall include one or more of the following, as appropriate: 

(a) Release limit values to control and, where feasible, reduce releases from 
relevant sources; 

(b) The use of best available techniques and best environmental practices to 
control releases from relevant sources; 

(c) A multi-pollutant control strategy that would deliver co- benefits for control of 
mercury releases; 

(d) Alternative measures to reduce releases from relevant sources.” 

Jak w artykule 8 (5), MC, trzy z czterech opcji podanych tutaj (lit. (a), (b) i (d) 
bezpośrednio odnoszą się do "istotnych źródeł", podczas gdy taka odpowiedniość nie 
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jest wyrażona w obrębie opcji wyboru strategii zanieczyszczenia wieloma 
substancjami. 

7.6.3.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Środki w odniesieniu do "istotnych źródeł" 

Prawodawstwo UE obejmuje uwalnianie rtęci do ziemi i wody z pojedynczych źródeł 
punktowych pod dwoma aspektami: 

• Reżim Dyrektywy IED wymaga, by operatorzy instalacji przyjęli zintegrowane 
podejście do zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza i wody (Artykuł 11 
Dyrektywy IED); zgodność z tym standardem musi być zapewniona przez 
państwa członkowskie i ma być podstawą pozwolenia (Artykuł 14 Dyrektywy 
IED), 

• Ramowa Dyrektywa Wodna UE (Dyrektywa 2000/60/UE, zmieniona Dyrektywą 
2008/105/UE, a następnie Dyrektywą 2013/39/UE), wymaga od państw 
członkowskich zapewnienia, że organy zajmujące się wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi doprowadzą je do dobrego stanu 
chemicznego i dobrego stanu ekologicznego. Środowiskowe normy jakości dla 
substancji priorytetowych, łącznie z rtęcią, muszą być spełnione. Artykuł 16 
Dyrektywy 2000/60/UE wymaga też środków zmierzających do: stopniowej 
redukcji, a priorytetowo redukcji substancji niebezpiecznych (w tym rtęci), 
zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat w ciągu 20 
lat od wejścia w życie prawodawstwa. 

• Inne przepisy, takie jak REACH, RoHS i UE w zakresie odpadów przyczyniają 
się również do realizacji celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Zakłada się, że środki te w wystarczającym stopniu pokrywają wymogi art 9 (4) MC. W 
zależności od celu interpretacji Artykułu 9 (2) lit. (b) MC i w zależności od tego jakie 
źródła są identyfikowane jako "istotne źródła", istnieje potrzeba wyjaśnienia w jakim 
stopniu "istotne źródła" są objęte lub nie są objęte przez Dyrektywę IED. 

Możliwa interpretacja "Strategii kontroli wielu zaniec zyszczeń" (Artykuł 9 (5) lit. 
(c) MC) 

Podobnie do opcji opracowanej dla Artykułu 8 (5) MC, można argumentować, że 
Artykuł 9 (5) lit. (c) MC pozwala na wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego 
Artykułu przez wdrażanie "strategii kontroli wielu zanieczyszczeń", z dodatkowymi 
korzyściami dla kontroli uwolnień rtęci, i że taka strategia zanieczyszczeń wieloma 
substancjami już istnieje w prawie UE. 

7.6.3.3. Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Opcja MC9(4)-1 

Brak działania legislacyjnego; kontynuowanie interpretacji dla "istotnych źródeł", która 
zapewnia, że są one już objęte dorobkiem prawnym UE. 

Opcja MC9(4)-2 
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Brak działania legislacyjnego; twierdzenie, że UE ma strategię strategii kontroli wielu 
zanieczyszczeń już wdrożoną. 

Opcja MC9(4)-3  

Zobowiązanie się, na podstawie obserwacji z badania wymienionego jako opcja 9 (3) -
1, do analizy róznic i opracowania środków kierowanych do zidentyfikowanych różnic. 

7.6.4 Artykuł 9 (6): Ustanowienie inwentaryzacji uw olnie ń 

7.6.4.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 

Artykuł 9 (6) MC stanowi, że: 

“Każda ze Stron ustanawia, tak szybko jak tylko jest to możliwe i nie później niż 
pięć lat po dacie wejścia w życie niniejszej konwencji w odniesieniu do tej Strony, 
a następnie prowadzi rejestr uwolnień pochodzących z istotnych źródeł.” 

“Each Party shall establish, as soon as practicable and no later than five years 
after the date of entry into force of the Convention for it, and maintain thereafter, 
an inventory of releases from relevant sources.” 

Jeśli chodzi o zrozumienie pojęcia "istotnych źródeł", patrz wyżej. 

7.6.4.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 

Jak wskazano w sekcji 7.5.5.2, UE ustanowiła inwentaryzację emisji za pośrednictwem 
E-PRTR, w odpowiednim akcie prawnym będącym rozporządzeniem PRTR (UE) nr 
166/2006 obejmującym listę uwolnień zanieczyszczeń, w tym rtęci. Obowiązki 
sprawozdawcze dla operatorów zakładów prowadzących rodzaje działalności 
wymienione w Załączniku I do rozporządzenia PRTR (UE) odnoszą się do 
przekazywania sprawozdań dotyczących uwolnień zanieczyszczeń, w tym do wody i do 
ziemi, przy następujących wartościach granicznych” 

Tabela 7-9 Graniczne wartości sprawozdawcze dla rtęci w ramach E-PRTR 

Nr CAS 
No Rodzaj zanieczyszczenia 

Wartości graniczne uwolnienia 
(kolumna 1) 

do powietrza 
(kolumna 1a) 

kg/rok 

do wody 
(kolumna 1b) 

kg/rok  

do ziemi 
(kolumna 1c) 

kg/rok  

21  

Rtęć i związki rtęci (Hg) 

(Przypis: Wszystkie metale 
powinny być objęte 

sprawozdaniem w odniesieniu 
do całkowitej masy pierwiastka 

we wszystkich formach 
chemicznych obecnych w 

substancji uwalnianej) 

10 1 1 

Załącznik I do rozporządzenia PRTR obejmuje ważne źródła emitowanej rtęci. 



   
S t r o n a  | 92 

 

 

7.6.4.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 

Opcja MC9(6)-1 
 
Kontynuowanie interpretacji "istotnych źródeł", która zabezpiecza, że są one objęte 
dorobkiem prawnym UE (rozporządzenie PRTR). 
 
Opcja MC9(6)-2 
Przy dalszym opracowaniu ankiety z identyfikacji odpowiednich źródeł wymienionych jako 
opcja 9 (3) -1, wykonanie poprawionej analizy różnic, i jeśli to konieczne, dostosowanie 
rozporządzenia PRTR do wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentu MC. 
 
7.7 Artykuł 10 MC: Składowanie przej ściowe rt ęci innej ni ż rtęć odpadowa w sposób 
bezpieczny dla środowiska 
 
7.7.1 Wprowadzenie do zobowi ązań MC 
Artykuł 10 MC dotyczy przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób 
bezpieczny dla środowiska. Takie składowanie może wystąpić okresowo tylko przy 
użytkowaniu rtęci dozwolonym w dokumencie MC. Strony muszą "podjąć działania" w celu 
zapewnienia, że okresowe składowanie rtęci odbywa się w sposób przyjazny dla środowiska 
i upewnić się, że obiekty te nie staną się miejscem zagrożenia rtęcią. 
 
7.7.2 Artykuł 10 (2): Składowanie przej ściowe rt ęci innej ni ż rtęć odpadowa w sposób 
bezpieczny dla środowiska 
 
7.7.2.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 
 
Artykuł 10(2) MC mówi: 
 

“Każda ze Stron podejmuje działania w celu zapewnienia, że składowanie 
przejściowe takiej rtęci i związków rtęci przeznaczonych do użytku dozwolonego 
dla danej Strony w ramach niniejszej konwencji prowadzone jest w sposób 
bezpieczny dla środowiska i przy uwzględnieniu wszelkich wytycznych oraz w 
zgodzie z wszelkimi wymogami przyjętymi zgodnie z ustępem 3.” 
 
“Each Party shall take measures to ensure that the interim storage of such 
mercury and mercury compounds intended for a use allowed to a Party under this 
Convention is undertaken in an environmentally sound manner, taking into 
account any guidelines, and in accordance with any requirements, adopted 
pursuant to paragraph 3” 

 
Sformułowanie "podejmie działania" wprowadza wiążące zobowiązanie dla wszystkich stron 
MC po wejściu konwencji w życie dla tych stron. 
 
Termin "taka rtęć" stosowany w niniejszym artykule odnosi się do zrozumienia terminów w 
Artykule 10 (1), MC, tj.: 
 
 

(1) „rtęć” (oznacza rtęć pierwiastkową (Hg(0), nr CAS 7439-97-6)); a „związek 
rtęci” (oznacza wszelkie substancje składające się z atomów rtęci i jednego 
atomu lub większej liczby atomów innego pierwiastka chemicznego, które 
mogą zostać rozdzielone na różne składniki wyłącznie w drodze reakcji 
chemicznych);  

(2) „nieobjętych definicją odpadów rtęciowych podaną w artykule 11.” 
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(1) mercury (i.e. “elemental mercury (Hg(0), CAS No. 7439-97-6)”) and 

mercury compounds (i.e. “any substance consisting of atoms of mercury 
and one or more atoms of other chemical elements that can be separated 
into different components only by chemical reactions”) 

(2) “that do not fall within the meaning of the definition of mercury wastes set 
out in Article 11”. 

 
Z kolei termin "odpady rtęciowe" w rozumieniu Artykułu 11 (2) MC oznacza” 
 

„(…) substancje lub obiekty:  
a) składające się z rtęci lub związków rtęci;  
b) zawierające rtęć lub związki rtęci; lub  
c) zanieczyszczone rtęcią lub związkami rtęci,  

w ilości przekraczającej odpowiednie progi określone przez Konferencję Stron we 
współpracy z odpowiednimi organami Konwencji bazylejskiej w sposób 
zharmonizowany, które są usuwane lub których usuwanie zamierza się 
przeprowadzić albo których usuwanie jest wymagane z mocy przepisów prawa 
krajowego lub niniejszej konwencji. Definicja ta wyklucza nadkłady, skały 
odpadowe i zwałowiska z kopalnictwa, z wyjątkiem pochodzących z pierwotnego 
wydobycia rtęci, o ile nie zawierają rtęci lub związków rtęci w ilościach 
przekraczających progi określone przez Konferencję Stron.” 
 
“(…) substances or objects: 

(a) Consisting of mercury or mercury compounds; 
(b) Containing mercury or mercury compounds; or 
(c) Contaminated with mercury or mercury compounds,  

in a quantity above the relevant thresholds defined by the 
Conference of the Parties, in collaboration with the relevant bodies 
of the Basel Convention in a harmonized manner, that are disposed of or are 
intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of 
national law or this Convention. This definition excludes overburden, waste rock 
and tailings from mining, except from primary mercury mining, unless they 
contain mercury or mercury compounds above thresholds defined by the 
Conference of the Parties” 
 

Ponieważ przedmiotem lub obiektem mogą być odpady lub nie, to dla każdego przedmiotu 
lub obiektu mają zastosowanie albo obowiązki wynikające z Artykułu 10 MC, albo wynikające 
z Artykułu 11 MC w sprawie odpadów (ale nigdy oba zobowiązania jednocześnie). 
 
W odniesieniu do powyższej definicji, nie ma obecnie ustanowionych wartości granicznych 
przez COP - do dyskusji pozostaje rozstrzygnięcie, w jakim zakresie definicja działa w 
okresie przejściowym, aż do ustanowienia tych wartości granicznych. 
 
Definicja odwołuje się do "prawa krajowego", co w naszym rozumieniu obejmuje prawo UE 
przynajmniej tam, gdzie występuje ono jako rozporządzenie. 
 
7.7.2.2 Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 
 
MC używa terminologii (i koncepcji leżących u podstaw) Konwencji Bazylejskiej, gdzie 
odpady są czymś "do wyrzucenia", w przeciwieństwie do prawa unijnego, gdzie odpady 
"oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza lub 
ma obowiązek usunąć" (Artykuł 3 (1) Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów 2008/98/UE). 
Konwencja Bazylejska, do której odnosi się dokument MC, używa terminu 
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"unieszkodliwianie" w celu opisania procesów przetwarzania odpadów, które w UE, są 
podzielone na "usuwane" i "odzyskiwane". 
 
W zasadzie koncepcja UE jest nieco szersza niż przewidziana w Konwencji Bazylejskiej i 
odpowiednio w MC. Zgodnie z prawem UE, więcej substancji lub przedmiotów jest 
uważanych za odpady niż w MC, i w konsekwencji, przetwarzanie takich materiałów 
uważane jest za przetwarzanie odpadów (odzysk). Następnie ważne jest, aby pamiętać, że 
odpadem rtęci według MC jest każda substancja lub przedmiot, który "musi być utylizowany 
według przepisów prawa krajowego". W związku z tymi wszystkimi definicjami to, co jest 
zdefiniowane jako odpady i musi być utylizowane zgodnie z Artykułem 2 rozporządzenia 
(UE) 1102/2008, jest (według Artykułu 11 (2) MC) uznane za odpady również dla celów MC. 
 
W związku z tym (i wszystkimi odpowiednimi zastrzeżeniami, zważywszy że nie są jeszcze 
zdefiniowane wartości graniczne), poniższy tekst pokazuje punkty interpretacji i powiązane 
konsekwencje dla wypełnienia zobowiązań wynikających z Artykułu 10 (2) MC, czyli w 
zakresie tymczasowego składowania takich materiałów. 
 
Tabela 7-11 Wypełnienie zobowiązań według Artykułu 10(2) MC, tzn. w zakresie 
przejściowego składowania odpowiednich materiałów 
Rtęć nieodpadowa 
według MC nie jest 
uważana za odpad na 
mocy prawa UE 

Środki w zakresie przyjaznego dla środowiska składowania mogą 
być określone w pozwoleniach. Rzeczywiście, BREF zawiera w 
kilku przypadkach standardy BAT odnośnie przechowywania 
pewnych materiałów. 
Ponieważ rtęć i liczne związki rtęci uważane są za "substancje 
niebezpieczne" (jako "bardzo toksyczne"), są więc objęte 
Załącznikiem I Część 2 Dyrektywy Seveso II (i Seveso III) - są 
objęte zobowiązaniami tej Dyrektywy, ale tylko w aspektach 
bezpieczeństwa (MC wymaga "ekologicznie bezpiecznego 
sposobu" i okaże się, czy jest to zgodne z podejściem Dyrektywy 
Seveso). 

Rtęć nieodpadowa 
według MC jest 
uważana za odpad na 
mocy prawa UE. 

Składowanie odpadów podlega przepisom Dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów, w tym jej postanowieniom dotyczącym 
odpadów niebezpiecznych (patrz Artykuł 17 WFD; tymczasowe 
przechowywanie do czasu utylizacji jest operacją utylizacji 
odpadów, dla której jest niezbędne pozwolenie i która ma być 
przeprowadzona zgodnie ze standardami Dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów). 
Ponadto, magazynowanie odpadów przed ich odzyskiem przez 
okres trzech lat lub dłużej jest przedmiotem Dyrektywy w sprawie 
składowania odpadów oraz jej istotnych wymagań i pozwoleń. 

 
Odnośnie materiału, który nie jest uważany za odpad na podstawie prawa UE, tymczasowe 
składowanie rtęci uważa się za niewystarczająco objęte dorobkiem prawnym UE. 
 
Natomiast w przypadku materiału uważanego za odpad w świetle prawa UE, ale nie na 
podstawie prawa MC, prawo UE odnośnie składowania odpadów obejmuje tymczasowe 
składowanie, co jest wymagane na mocy Artykułu 10 (2) MC. 
 
7.7.2.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 
 
Opcja MC10(2)-1 
Wymagania dla bezpiecznego dla środowiska składowania rtęci nieodpadowej mogą być 
określone w zmienionym rozporządzeniu (UE) 1102/2008. 
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Opcja MC10(2)-2 
Dyrektywa Seveso, być może tylko jej załączniki, teoretycznie może być zmieniona, 
ewentualnie tylko w zakresie jej załączników, dla spełnienia wymogów MC dotyczących 
tymczasowego składowania rtęci i jej związków (niższe wartości graniczne i być może 
dodatkowy tekst do rozszerzenia pojęcia "bezpieczeństwo" w odniesieniu do 
"przechowywania bezpiecznego dla środowiska"). 
 
Dyskusja 
W stosunku do opcji MC10 (2)-2, autorzy tej pracy mają wątpliwości, czy podejście 
ukierunkowane na bezpieczeństwo wynikające z Dyrektywy Seveso będzie odpowiednio 
obejmować to, czego oczekuje się odnośnie wymagań zgodnych z MC w zakresie 
racjonalnego zarządzania środowiskiem (z zastrzeżeniem wytycznych do opracowania przez 
COP MC). 
 
7.8 Artykuł 11 MC: Odpady rt ęciowe 
7.8.1 Wprowadzenie do zobowi ązań MC 
Artykuł 11 MC zobowiązuje Strony do "podjęcia działań" tak, aby odpady rtęci były 
zarządzane w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodnie z wytycznymi Konwencji 
Bazylejskiej oraz z dalszymi wytycznymi, które zostaną dodane do MC. Pojęcie "odpadów" 
dotyczy tu koncepcji zawartej w Konwencji Bazylejskiej, a definicja "odpadów rtęci" integruje 
obecność rtęci i związków rtęci powyżej wartości granicznych, które mają być określone 
przez COP według MC. 
 
Odpady rtęci można tylko odzyskać, poddawać recyklingowi, regeneracji lub bezpośrednio 
wykorzystywać do dozwolonego użytku, według MC. Strony, według MC, które są również 
stronami Konwencji Bazylejskiej, nie są uprawnione do przewozu odpadów przez granice, z 
wyjątkiem utylizacji bezpiecznej dla środowiska (w tym recyklingu). 
 
7.8.2 Artykuł 11 (3): Odpowiednie środki bezpiecznego dla środowiska post ępowania z 
odpadami rt ęci (ESM) 
 
7.8.2.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 
 
Artykuł 11(3) MC mówi: 
 

„Każda ze Stron podejmuje odpowiednie działania w celu zagwarantowania, że 
odpady rtęciowe:  
a) podlegają zarządzaniu w sposób bezpieczny dla środowiska przy 

uwzględnieniu wytycznych opracowanych na mocy Konwencji bazylejskiej i 
zgodnie z wymogami, które Konferencja Stron przyjmie w dodatkowym 
załączniku zgodnie z artykułem 27. Przy opracowywaniu wymogów 
Konferencja Stron bierze pod uwagę przepisy i programy Stron dotyczące 
gospodarowania odpadami;  

b) są odzyskiwane, ponownie przetwarzane, regenerowane lub bezpośrednio 
stosowane ponownie tylko w celu dopuszczonym na mocy niniejszej 
konwencji dla danej Strony lub  w celu usunięcia w sposób bezpieczny dla 
środowiska zgodnie z ustępem 3 litera a;  

c) w odniesieniu do Stron Konwencji bazylejskiej, nie są przewożone przez 
granice państwowe z wyjątkiem przewożenia do celów usuwania w sposób 
bezpieczny dla środowiska zgodnie z niniejszym artykułem i z tą 
konwencją.  W sytuacji, gdy Konwencja bazylejska nie ma zastosowania do 
przewozu przez granice państwowe, Strona zezwala na taki przewóz tylko 
po uwzględnieniu odpowiednich międzynarodowych zasad, norm i 
wytycznych.” 
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“Each Party shall take appropriate measures so that mercury waste is: 
(a) Managed in an environmentally sound manner, taking into account the 

guidelines developed under the Basel Convention and in accordance with 
requirements that the Conference of the Parties shall adopt in an additional 
annex in accordance with Article 27. In developing requirements, the 
Conference of the Parties shall take into account Parties’ waste 
management regulations and programmes; 

(b) Only recovered, recycled, reclaimed or directly re- used for a use allowed to 
a Party under this Convention or for environmentally sound disposal 
pursuant to paragraph 3 (a); 

(c) For Parties to the Basel Convention, not transported across international 
boundaries except for the purpose of environmentally sound disposal in 
conformity with this Article and with that Convention. In circumstances 
where the Basel Convention does not apply to transport across 
international boundaries, a Party shall allow such transport only after taking 
into account relevant international rules, standards, and guidelines.” 

 
Sformułowanie "podejmie odpowiednie działania" wyjaśnia, że są to mocne zobowiązania 
prawne. Należy pamiętać, że Unia Europejska jest stroną Konwencji Bazylejskiej, zatem 
zobowiązania wymienione w lit. (c) są ważne również w UE. 
 
Termin "odpady rtęci" jest zdefiniowany w Artykule 11 (2) MC. Patrz ocena tego terminu 
powyżej w sekcji 7.7.2.1. 
 
7.8.2.2. Prawodawstwo UE dotycz ące postanowie ń 
 
Z zastrzeżeniami wynikającymi z faktu, że obecnie brak jest wartości granicznych ustalonych 
przez MC i nie przewidziano reżimu przejściowego, prawodawstwo UE dotyczące odpadów 
określa ogólne normy w zakresie gospodarki odpadami, a w szczególności odpadami 
niebezpiecznymi, które są zdefiniowane w Artykule 3 (2) Dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów jako "odpady, które wykazują jedną lub więcej właściwości niebezpiecznych 
wymienionych w Załączniku III". 
 
Następujące rodzaje materiałów są uważane za odpady zgodnie z Artykułem 2 
rozporządzenia (UE) 1002/2008: 

(a) rtęć metaliczna, która nie jest już wykorzystywana w przemyśle chloro-
alkalicznym; 

(b) rtęć metaliczna uzyskana w procesie oczyszczania gazu ziemnego; 
(c) rtęć metaliczna uzyskana z działalności górniczej i hutniczej przy obróbce 

metali nieżelaznych; i 
(d) rtęć metaliczna uzyskana z rudy rtęci w [UE]. 

 
(a) metallic mercury that is no longer used in the chlor-alkali industry; 
(b) metallic mercury gained from the cleaning of natural gas; 
(c) metallic mercury gained from non-ferrous mining and smelting operations; and 
(d) metallic mercury extracted from cinnabar ore in the [EU]. 

 
Takie odpady te powinny być "usuwane", zgodnie z Dyrektywą ramową w sprawie odpadów; 
w logice prawodawstwa dotyczącego odpadów (gdzie występuje ponownie wykorzystanie 
odpadów, odzyskiwanie (w tym recykling) lub unieszkodliwienie) termin ten z kolei oznacza, 
że ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie nie jest dopuszczalne - dopuszczalna jest tylko 
utylizacja. 
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Ponadto, szczególnie w odniesieniu do składowania odpadów rtęci, rozporządzenie (UE) 
1102/2008 i Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 1999/31/UE z późniejszymi 
zmianami zawierają przepisy dotyczące odpadów zawierających rtęć. 
 
W ujęciu szczegółowym, dorobek prawny UE obejmuje następujące obowiązki określone w 
Artykule 11: 
(3a) Odpady rtęciowe 

podlegają zarządzaniu w 
sposób bezpieczny dla 
środowiska przy 
uwzględnieniu 
wytycznych 
opracowanych na mocy 
Konwencji bazylejskiej i 
zgodnie z wymogami, 
które Konferencja Stron 
przyjmie w dodatkowym 
załączniku zgodnie z 
artykułem 27.  

Standardy zarządzania odpadami w UE są ustanowione w 
Artykułach 4 i 13 Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. 
Odpowiednie środki mają zapewnić, że normy są 
stosowane w praktyce, w szczególności w zakresie 
obowiązków uprawnień i kontroli przy konkretnych 
zobowiązaniach państw członkowskich w odniesieniu do 
odpadów niebezpiecznych, jak to określono w Artykule 17 
Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Każde 
niedociągnięcie dorobku prawnego UE musi być oceniane 
w relacji do wymagań (końcowych) wytycznych w ramach 
Konwencji Bazylejskiej lub dokumentu MC, które obecnie 
nie są przyjęte. 

(3b) Odpady rtęciowe są 
odzyskiwane, ponownie 
przetwarzane, 
regenerowane lub 
bezpośrednio stosowane 
ponownie tylko w celu 
dopuszczonym na mocy 
niniejszej konwencji dla 
danej Strony lub  w celu 
usunięcia w sposób 
bezpieczny dla 
środowiska zgodnie z 
ustępem 3 litera a 

Obowiązek ten skierowany jest w UE w odniesieniu do 
wszystkich rodzajów odpadów objętych obecnym 
rozporządzeniem (UE) 1102/2008 - Artykuł 2 (poprzez 
wykluczenie recyklingu/odzyskiwania dla niektórych 
rodzajów odpadów). 
W odniesieniu do Artykułu 11 (3b) MC, inne "odpady 
rtęci", według MC, niż uwzględnione w Artykule 2 
rozporządzenia (UE) 1102/2008 nie są jeszcze wyraźnie 
objęte prawem UE. 

(3c) Odpady rtęciowe w 
odniesieniu do Stron 
Konwencji bazylejskiej, 
nie są przewożone przez 
granice państwowe z 
wyjątkiem przewożenia 
do celów usuwania w 
sposób bezpieczny dla 
środowiska zgodnie z 
niniejszym artykułem i z 
tą konwencją.  W 
sytuacji, gdy Konwencja 
bazylejska nie ma 
zastosowania do 
przewozu przez granice 
państwowe, Strona 
zezwala na taki przewóz 
tylko po uwzględnieniu 
odpowiednich 
międzynarodowych 
zasad, norm i 
wytycznych. 

Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów 
(UE) 1013/2006 rozróżnia przemieszczanie odpadów 
przeznaczonych do unieszkodliwienia i transport odpadów 
przeznaczonych do odzysku (określenia "usuwanie" i 
"odzysk" używane są w rozumieniu Dyrektywy ramowej 
UE w sprawie odpadów). 
Eksport odpadów do unieszkodliwienia poza UE jest 
zakazany na mocy rozporządzenia w sprawie 
przemieszczania odpadów (UE) 1013/2006, zgodnie z 
jego Artykułem 34 (1), choć z wyjątkiem krajów EFTA, 
które są stronami Konwencji Bazylejskiej. 
Wywóz odpadów do odzysku jest zabroniony zgodnie z 
Artykułem 36 rozporządzenia w sprawie przemieszczania 
odpadów do krajów, do których decyzja OECD 2001 / 
107FINAL nie ma zastosowania w przypadku odpadów 
wyszczególnionych, jako niebezpieczne w Załączniku V 
lub wymienionych w Załączniku V Część 3 rozporządzenia 
w sprawie przemieszczania odpadów, do których należą 
odpady zawierające Hg. 
W przypadku, gdy nie jest to zakazane, wywóz odpadów 
zawierających rtęć w ilości powyżej wartości granicznych 
należy określić w ramach MC - najprawdopodobniej 
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podlegać będą procedurze notyfikacji na mocy Artykułu 3 
(1) rozporządzenia w sprawie przemieszczania odpadów, 
ze zmianami, jak w Tytule IV rozporządzenia w sprawie 
przesyłania odpadów. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego może w tym postępowaniu wnosić 
sprzeciw ze względu na planowane przemieszczanie lub 
przetwarzanie "stojące w sprzeczności ze zobowiązaniami 
wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych 
przez dane państwo(-a) członkowskie lub Wspólnotę" 
(Artykuł 11 (1) lit. (f), Artykuł 12 (1) lit. (f) rozporządzenia w 
sprawie przemieszczania odpadów) 

 
7.8.2.3 Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 
 
Opcja MC11(3)-1 
Aby uporządkować dorobek prawny UE z MC 11 (3b), inne rodzaje odpadów obecnie nie 
objęte rozporządzeniem 1102/2008 mogą być uwzględnione poprzez dodanie tych rodzajów 
odpadów do Artykułu 2 rozporządzenia 1102/2008. Prowadziłoby to do utylizacji dozwolonej 
tylko opcją zezwolenia na przetwarzanie rozpatrywanych strumieni odpadów. 
Opcja MC11(3)-2  
Innym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie nowego przepisu do rozporządzenia (UE) 
1102/2008, co pozwalałoby dodatkowo na bezpieczną utylizację do ponownego 
wykorzystania, recykling lub odzyskanie pewnych określonych strumieni odpadów rtęci, jeżeli 
byłoby to zgodne z Artykułem 11 MC (czyli tam, gdzie ponowne wykorzystanie lub 
odzyskanie stanowiłoby dozwolone użytkowanie według MC), a w innych przypadkach, 
pozostawiając obowiązek utylizacji. Zaletą tej opcji w porównaniu z opcją MC11 (3) -1 jest to, 
że zapewnia większą elastyczność z uwzględnieniem elementów społeczno-gospodarczych, 
takich jak pozostałe potrzeby w zakresie podaży rtęci związanie z niektórymi strumieniami 
odpadów. 
 
Opcja MC11(3)-3  
Jeśli chodzi o MC 11 (3c) (przemieszczanie), to aby zapewnić pewność prawną, możliwe jest 
nałożenie wyraźnego zakazu wywozu do utylizacji "odpadów rtęci" w treści dokumentu MC 
albo w zmienionym rozporządzeniu (UE) 1102/2008 lub w rozporządzeniu w sprawie 
przemieszczania odpadów. Podobnie, można wprowadzić ograniczenia dotyczące wywozu 
odpadów w celu odzysku rtęci (MC 11 (3b)). 
 
7.9 Artykuł 12 MC: Miejsca zanieczyszczone 
 
7.9.1 Wprowadzenie do zobowi ązań MC 
Artykuł 12 MC zaleca Stronom "dążenie do opracowania" środków w odniesieniu do miejsc 
zanieczyszczonych. Takie działania mogłyby obejmować opracowanie strategii dla 
identyfikacji i oceny miejsc zanieczyszczonych i działania w celu zmniejszenia ryzyka, 
włączenia "w stosownych przypadkach" oceny ryzyka pogorszenia zdrowia człowieka i stanu 
środowiska. 
 
COP ma opracować wskazówki dotyczące zarządzania miejscami zanieczyszczonymi. 
 
7.9.2 Artykuł 12 (1): Odpowiednie strategie identyf ikacji i oceny miejsc 
zanieczyszczonych 
 
7.9.2.1 Obowi ązki wynikaj ące z postanowie ń 
Artykuł 12(1) MC mówi: 
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“Każda ze Stron dąży do opracowania odpowiednich strategii identyfikacji i oceny miejsc 
skażonych rtęcią lub związkami rtęci.” 
 
“Each Party shall endeavour to develop appropriate strategies for identifying and assessing 
sites contaminated by mercury or mercury compounds.” 
 
Sformułowanie wyjaśnia, że jest to słaby obowiązek prawny. Główne problemy 
interpretacyjne nie są identyfikowane. 
 
7.9.2.2.Prawodawstwo UE w odpowiedzi na postanowien ia 
Nie ma obecnie obowiązujących przepisów UE w pełni obejmujących to postanowienie. 
W 2006 roku Komisja Europejska opublikowała strategię tematyczną w dziedzinie ochrony 
gleby (COM (2006) 231 wersja ostateczna) z dalszym opracowaniem opublikowanym w 
2012 roku (COM (2012) 46 wersja ostateczna). Strategia nie obejmuje wyraźnie tematyki 
rtęci, ale zajmuje się zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi i ich rozproszeniem, 
w tym również rtęcią. Wniosek odnośnie dyrektywy ramowej dotyczącej gleby (COM (2006) 
232 wersja ostateczna) do tej pory nie zostały przyjęty. Komisja oświadczyła (odnośnie 
dalszych prac - REFIT), że jeśli nie można osiągnąć postępu w tematyce gleby, to rozważy 
wycofanie proponowanych przepisów. 
Dyrektywa 2004/35/UE dotycząca odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i przeciwdziałaniu szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (w tym 
ziemi) nie zawiera przepisu dla identyfikacji miejsc zanieczyszczonych. Zawiera ustalenia 
odnośnie tego, czy nastąpiło uszkodzenie środowiska w rozumieniu tej dyrektywy. Zamiast 
tego, określone są (w ograniczonym zakresie) zasady oceny - Dyrektywa ma zastosowanie 
do działalności przemysłowej według Załącznika I, między innymi odnośnie działań objętych 
Dyrektywą IED. 
 
Dyrektywa dotycząca odpadów górniczych 2006/21/UE przyczynia się do dorobku prawnego 
UE w zakresie postępowania z substancjami skażonymi i niebezpiecznymi. W artykule 20 
Dyrektywa wzywa państwa członkowskie do utworzenia i ciągłej aktualizacji spisu 
zamkniętych obiektów do unieszkodliwiania odpadów, włącznie z opuszczonymi obiektami 
do unieszkodliwiania odpadów znajdującymi się na terytorium tych państw, które to obiekty 
wywierają poważny negatywny wpływ na środowisko lub mogą stać się w średnio- lub 
krótkoterminowej perspektywie poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska. Taki spis, który zostanie udostępniony społeczeństwu, zostanie sporządzony do 
dnia 1 maja 2012 roku. 
 
7.9.2.2.Wstępne propozycje wprowadzenia dodatkowych środków 
 
Opcja MC12(1)-1  
Ponieważ zobowiązanie według Artykułu 12 MC jest prawnie słabe, to nie ma potrzeby 
uzupełniania dorobku prawnego UE w celu przestrzegania go. UE może jednak wziąć pod 
uwagę następujące możliwe środki, jako opcje: 
 
Opcja MC12(1)-2  
Do wykonania tego słabego obowiązku prawnego, UE mogłaby rozważyć zachęcanie państw 
członkowskich do sporządzania wykazu uzupełniającego do istniejących wykazów w związku 
z ustawodawstwem krajowym, na przykład prawodawstwa dotyczącego gleby w niektórych 
państwach członkowskich i UE odnośnie klasyfikacji i obszernego opisywania metod oceny 
takich miejsc w ramach zmienionego rozporządzenia (UE) 1102/2008. 
 
Opcja MC12(1)-3  
Takie zobowiązanie mogłoby być przekazywane w ramach trwających dalszych prac 
odnoszących się do strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby. 
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Opcja MC12(1)-4  
UE może wprowadzić przepisy, które nakładają obowiązek wiążący państwa członkowskie 
do sporządzenia spisu i zalecić środki oceny, na przykład za pomocą zmienionego 
rozporządzenia (UE) 1102/2008. 
 
Dyskusja  
Ta ostatnia opcja, biorąc pod uwagę niechęć państw członkowskich do przyznania 
kompetencji UE w zakresie polityki dotyczącej gleby, nie może być realizowana przez 
państwa członkowskie. Istnieją jednak co najmniej dwa precedensy, które mogą zostać 
powołane w celu uzasadnienia interwencji na poziomie UE, również w tym przypadku - 
Artykuł 14 ("Istniejące składowiska odpadów") w Dyrektywie w sprawie składowania 
odpadów 1999/31/UE i Artykuł 20 ("Wykaz zamkniętych obiektów do unieszkodliwiania 
odpadów ") w Dyrektywie dotyczącej odpadów kopalnianych 2006/21/UE. 


