
REFERATY                                                      XXVI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI – 2019 

| 1  

 
 

UPS W REACH – RETROSPEKCJA I PERSPEKTYWY  
W ŚWIETLE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO 

(GOZ) 
 

 

 
Anna Frystacka 

Tauron Polska Energia S.A. 

 

Tomasz Szczygielski 

Politechnika Warszawska  

 

 

 

STRESZCZENIE  

 
Uboczne Produkty Spalania z energetyki jako substancje chemiczne zostały 

włączone do systemu REACH. Zostały poddane badaniom wymaganym przez 

system i rejestracja każdej z substancji jest na bieżąco aktualizowana. Gospo-

darka Obiegu Zamkniętego i związana z nią harmonizacja unormowań dotyczą-

cych substancji chemicznych, produktowych i odpadowych skutkować ma 

uproszczeniem procedur badań środowiskowych i dopuszczenia do rynku oraz 

ułatwieniem cyrkulacji materii w gospodarce. Widzimy to i staramy się aktywnie 

promować wyniki badań w REACH jako miarodajny i wystarczający dowód na 

dopuszczenie do rynku produktów powstałych na bazie tych substancji. W bez-

odpadowej energetyce węglowej (BEW), czyli takiej która systemowo uzdatnia 

minerały z procesów spalania do produktów, widzimy szansę na zmniejszenie 

negatywnego oddziaływania energetyki węglowej na środowisko. Prowadzić to 

będzie do zwiększenia efektywności energetycznej, zasobowej i ekonomicznej 

oraz podaż niskoemisyjnych produktów antropogenicznych na rynki budownictwa 

infrastrukturalnego. Do realizacji tej wizji i utrzymania rejestracji substancji  

w REACH jest newralgicznym elementem.  
 

 

 

1. CZYM JEST REACH 
 

REACH to rozporządzenie Unii Europejskiej przyjęte w celu lepszej ochrony 

zdrowia człowieka i środowiska przed zagrożeniami jakie mogą stanowić sub-

stancje chemiczne. 

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicz-

nych wprowadzanych na rynek Unii Europejskiej. 
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Zgodnie z zasadą: nie ma rejestracji - nie ma obrotu substancją na rynku eu-

ropejskim. 

Zgodnie z powyższym przedsiębiorstwa zobowiązane są zarejestrować sub-

stancje przez siebie produkowane lub importowane na teren Unii Europejskiej  

w ilościach > 1 tona/rok. 

Proces rejestracji wymaga kompleksowej oceny substancji szczegółowo opi-

sującej jej właściwości, wpływu na ludzi, zwierzęta oraz środowisko naturalne. 

Analiza ta realizowana jest w kontekście wszystkich kierunków jej stosowania. 

W celu uniknięcia powielania wyników badań, w trakcie procesu rejestracji 

substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów producenci byli zobowiązani roz-

porządzeniem REACH, do utworzenia Forum Wymiany Informacji (SIEF), które 

służą, jako platforma komunikacyjna zapewniająca niezbędną wymianę informa-

cji w celu jak najlepszego opisu substancji. 

W ramach Polskiej Unii UPS w 2010 roku utworzono Konsorcjum REACH ma-

jące na celu dokonanie wspólnej rejestracji w Europejskiej Agencji Chemikaliów 

substancji wprowadzanych na rynek przez energetykę konwencjonalną. 

Konsorcjum REACH PU UPS prowadzi w ramach swoich struktur dwa fora 

wymiany informacji (SIEF) dla popiołów fluidalnych oraz produktów półsuchego 

odsiarczania spalin.  

 

Konsorcjum pośredniczy również w kontaktach Członków Konsorcjum z: 

 

 niemieckim Konsorcjum ASH–REACH-Consortiom GbR VGB Power Tech 

prowadzącym rejestracje wiodącą dla popiołów klasycznych, 

 czeskim Konsorcjum ASVEP prowadzącym rejestrację wiodącą popiołów ze 

spalania biomasy,  

 belgijskim Konsorcjum EUROGYPSUM rejestrującym siarczan wapnia. 

 

 

2. Dlaczego REACH? 
 

Rejestracja ubocznych produktów spalania pochodzących z energetyki kon-

wencjonalnej w systemie REACH pozwala nam nie tylko obracać tymi materiała-

mi na rynku Unii Europejskiej, ale również ugruntowuje ich wizerunek, jako peł-

nowartościowych surowców do zastosowania w wielu branżach przemysłu.  

W wielu wypadkach rejestracja w REACH była „koronnym dowodem” pozwalają-

cym zmienić postrzeganie tych substancji z odpadów na minerały mające wła-

ściwości pożądane przez rynek.  

Ciągle zmieniające się otoczenie prawne oraz wprowadzanie kolejnych ob-

ostrzeń w zakresie gospodarki odpadami nie sprzyja upowszechnianiu ponowne-

go wykorzystania minerałów antropogenicznych z energetyki oraz powoduje 

wzrost kosztów dla branży.  

Producenci cementu, betonu, ceramiki budowlanej, firmy drogowe, górnicze 

czy rolnicze oczekują dostaw produktów, a nie odpadów. 

Dlatego więc jedyną słuszną ścieżką działania jest zmiana filozofii i postrze-

ganie ich, nie jako uciążliwe odpady, ale jako surowce do wykorzystania w róż-
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nych branżach przemysłu, których wartość może i powinna być podnoszona do 

produktów na możliwie wczesnym etapie.   

Rejestracja popiołów klasycznych i fluidalnych, biomasowych, produktów pół-

suchego odsiarczania, siarczanu wapnia posłużyła, jako dowód w procesie zmiany 

ich klasyfikacji na produkty uboczne procesów energetycznego spalania węgla.  

Na poziomie legislacyjnym prawodawstwa krajowego podejmowany jest sze-

reg działań zmierzających do wprowadzenia rejestracji REACH, jako elementu 

potwierdzającego możliwość zmiany klasyfikacji odpadów w produkty uboczne  

w ramach przepisów wykonawczych do ustawy o odpadach. Ministerstwo Środo-

wiska rozpoczyna pracę nad projektem rozporządzenia wykonawczego, które ma 

regulować zasady zmiany klasyfikacji odpadów w produkty uboczne w myśl  

art. 10 ustawy o odpadach. Wspieramy myślenie branży energetycznej i admini-

stracji związanej ze środowiskiem, zmierzające do usankcjonowania rejestracji  

w REACH, jako dowodu spełnienia czwartego warunku zmiany klasyfikacji popio-

łów i gipsu na produkt uboczny: „dana substancja lub przedmiot spełnia wszyst-

kie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska 

oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub 

przedmiotów i wykorzystanie takie nie prowadzi do ogólnych negatywnych od-

działywań na środowisko lub zdrowie ludzi”. 

 

 

3. WYNIKI 
 

W ramach procesu rejestracji substancje powstające w energetyce konwen-

cjonalnej zostały poddane kompleksowym badaniom toksykologicznym, ekotok-

sykologicznym i mutagennym zgodnie z wymaganiami rozporządzenia REACH. 

Badania te zostały wykonane w najwyższym światowym standardzie (GLP) oraz 

niekwestionowanej wiarygodności. Wyniki badań podsumowano w raportach 

bezpieczeństwa chemicznego, które są elementem dokumentacji rejestracyjnej 

substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Wyniki te jednoznacznie potwier-

dzają brak negatywnego oddziaływania substancji pochodzących z energetyki na 

ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne we wszystkich zgłoszonych w dokumen-

tacji rejestracyjnej zastosowaniach. 

Badania, które wykonano na potrzeby rejestracji w REACH są badaniami nad-

rzędnymi w procesie klasyfikacji substancji.  Substancje pochodzące z energety-

ki konwencjonalnej nie spełniają kryteriów klasyfikacji, jako niebezpieczne zgod-

nie z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP), ani warunków podanych w art. 

31 rozporządzenia REACH. Substancje te są substancjami bezpiecznymi, a ich 

zastosowanie nie musi być w żaden sposób ograniczane. 

 

 

4. REJESTRACJA 
 

Proces oceny zarejestrowanych substancji jest realizowany w sposób ciągły. 

Europejska Agencja Chemikaliów oraz eksperci z wszystkich krajów członkow-

skich analizują informacje zawarte w dokumentacjach rejestracyjnych substancji 
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wprowadzanych na rynek europejski, analizowany jest również wolumen sub-

stancji wprowadzany na rynek.  

Wiodący rejestrujący poszczególne substancje pozostają w ciągłym kontakcie 

z Europejską Agencją Chemikaliów, na bieżąco dostarczają wszelkie niezbędne 

informacje zmierzające do jak najdokładniejszego opisu substancji. 

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Agencji Chemikaliów, by utrzymać waż-

ność dokumentacji rejestracyjnej musi być ona na bieżąco aktualizowana. Obo-

wiązek ten spoczywa nie tylko na wiodącym rejestrującym, ale aktualne powinny 

być informacje zawarte we wszystkich dokumentacjach w ramach wspólnego 

przedłożenia danych. 

Rolą wiodących rejestrujących jest bieżąca komunikacja z ECHA oraz uczest-

nikami wspólnego przedłożenia danych (Forum SIEF) tak, by wspólnie dostarczyć 

jak najdokładniejszych danych opisujących substancję. 

Każdy producent wprowadzający substancje pochodzące z energetyki na ry-

nek jest zobowiązany przekazywać informacje na temat substancji „w dół łańcu-

cha dostaw”. Informacje te powinny być zawarte w Kartach Informacji Substancji 

zawierających podsumowanie wyników oceny bezpieczeństwa chemicznego 

substancji, klasyfikacji substancji oraz rejestracji w REACH. 

 

 

5. RETROSPEKCJA  
 

Działalność Konsorcjum REACH PU UPS: 

 

 2009 rok zawiązanie Konsorcjum REACH przy Polskiej Unii Ubocznych pro-

duktów Spalania, którego rolą jest rejestracja w REACH ubocznych produk-

tów spalania energetycznego podzielony na 3 substancje i wsparcie przy re-

jestracji gipsu. 

 

 2009 rok utworzenie SIEF dla SDA i FBC SIEF SDA w Konsorcjum REACH  

PU UPS 

 

 SIEF SDA liczy obecnie 21 firm europejskich. 

 SIEF FBC liczy obecnie 28 firm europejskich. 

 

 2009 rok uzgodnienia Konsorcjum REACH PU UPS w zakresie uczestnictwa 

członków konsorcjum w rejestracji wspólnej popiołów klasycznych, siarczanu 

wapnia, popiołów z biomasy: 

 

 SIEF ASHes (residues), coal – Konsorcjum niemieckiego ASH–REACH-

Consortiom GbR VGB, liczy obecnie 248 uczestników wspólnego przed-

łożenia, 

 SIEF FGD, rejestrujący siarczan wapnia – Konsorcjum EUROGYPSUM,  

liczy obecnie 343 uczestników wspólnego przedłożenia, 

 SIEF Ash (residues) plant – czeskiego Konsorcjum ASVEP, 13 uczestni-

ków wspólnego przedłożenia, (z czego 3 dokumentacje w REACH zostały 

zawieszone). 
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Spotkania z Konsorcjum ASH–REACH-Consortiom GbR VGB, ASVEP,  

EUROGYPSUM w celu wypracowania optymalnego modelu zakupu dostępu 

do dokumentacji wiodącej (LOA) oraz opracowania dokumentacji wspólnego 

przedłożenia dla wszystkich członków Konsorcjum REACH rejestrujących po-

pioły klasyczne, popioły ze spalania biomasy, siarczan wapnia.   

 

 2009 rok wybór Wiodących Rejestrujących:  

 

 dla substancji produktów półsuchego odsiarczania spalin (SDA) –  

PPH „UTEX” Sp z o.o.  

 dla substancji popioły fluidalne (FBC) – Ekotech Centrum Sp. z o.o. 

 

 2010 rok przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej popiołów klasycz-

nych na potrzeby rejestracji w ramach wspólnego przedłożenia danych dla 

członków konsorcjum REACH PU UPS. 

 

 Listopad 2010 roku pierwsze rejestracje uczestników wspólnego przedłoże-

nia. 

 

 Grudzień 2016 roku zmiana Wiodącego Rejestrującego SDA z EDF Ekoserwis 

Sp. z o.o. na Tauron Wytwarzanie S.A. po zaprzestaniu przez EDF Ekoserwis 

produkcji SDA. 

 

 Listopad 2017 roku zmiana Wiodącego Rejestrującego popiołów fluidalnych 

z EKOTECH-Centrum Sp. z o.o. na Tauron Ciepło Sp. z o.o. 

 

 Konsorcjum zaangażowane jest również w szereg działań zmierzających do 

powiązania regulacyjnego rozporządzenia REACH z innymi przepisami  

polskiego prawa, w tym w aktualizację ustawy o odpadach w 2012 roku. 

 

 

Kluczowe działania w ramach SIEF SDA 

 

 2009 rok rozpoczęcie badań toksykologicznych SDA oraz przygotowanie 

Dokumentacji Wiodącej na potrzeby rejestracji w REACH. 

 

 22 wrzesień 2010 rok rejestracja SDA w Europejskiej Agencji Chemikaliów 

(ECHA) 

 https://echa.europa.eu/pl/registration-dossier/-/registered-dossier/15224 

 

 2011 rok ocena Dokumentacji Wiodących SDA przez ECHA. 

 

 Od 2011 roku przyłączanie nowych członków do SIEF SDA, udzielanie  

dostępów do rejestracji wiodących. 

 

https://echa.europa.eu/pl/registration-dossier/-/registered-dossier/15224
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 4 czerwca 2012 roku decyzja ECHA CCH-D-0000002552-79-03/F,  

o konieczności wykonania dodatkowych badań toksykologicznych SDA oraz 

o rozdzieleniu dokumentacji na rejestracje „czystego SDA” oraz „SDA w mie-

szaninie”. 

 

 2 października 2012 roku złożono w ECHA odwołanie od tej decyzji zawierają-

ce dowody na to, że mieszanina popiołów i SDA jest tylko i wyłącznie miesza-

niną dwóch substancji, między którymi nie zachodzą żadne reakcje chemicz-

ne, w związku, z czym nie podlega ona osobnej rejestracji w systemie  

REACH. W opisie procesu technologicznego jednoznacznie można zauważyć, 

iż powstawanie „czystego SDA” jak i „mieszaniny SDA z popiołem” zależy tyl-

ko i wyłącznie od miejsca separowania pyłów z procesu spalania węgla.  

 

 3 grudnia 2013 roku odbyły się przesłuchania w procesie odwoławczym  

w Helsinkach, na spotkaniu jeszcze raz szczegółowo omówiono przedsta-

wioną wcześniej argumentacje.  

 

 4 kwietnia 2014 roku Decyzja Rady Odwoławczej o unieważnieniu decyzji 

ECHA CCH-D-0000002552-79-03/F oraz przesłanie dokumentacji do po-

nownej oceny ECHA - Zakończenie procesu odwoławczego. 

 

Rada Odwoławcza orzekła, że Europejska Agencja Chemikaliów przekroczyła 

swoje uprawnienia poprzez wybranie, które substancje zawarte w dokumen-

tacji rejestracyjnej powinny być celem rejestracji. Korzystne dla nas rozstrzy-

gnięcie zakończyło dyskusję i usunęło ryzyko kolejnych rejestracji w ramach 

tej substancji.  

 

 9 czerwca 2016 roku ECHA wydała decyzję o konieczności wykonania do-

datkowych badan SDA: 

 

 Toksyczność genetyczna in vivo 

 Toksyczność rozwojowa  

 Toksyczność długookresowa dla bezkręgowców wodnych 

 

Po ponad dwu letnich nieskutecznych próbach przekonania ECHA do 

uwzględnienia możliwości zamiany badań na analizy eksperckie, zmuszeni 

zostaliśmy do wykonania tych badań. Na wykonawcę wybrano VUOS, z któ-

rym współpracujemy od 10 lat. Wyniki badań na reprezentatywnej próbce 

dla SDA wskazując, że poziom każdego rodzaju toksyczności jest poniżej po-

ziomu kwalifikacji substancji do niebezpiecznych, potwierdziły nasze racje.  

 

 Grudzień 2016 roku zmiana Wiodącego Rejestrującego SDA z EDF Ekoserwis 

Sp. z o.o. na Tauron Wytwarzanie S.A. po zaprzestaniu przez EDF Ekoserwis 

produkcji SDA. 
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 24 stycznia 2017 roku rozszerzenie dokumentacji SDA w REACH Tauron 

Wytwarzanie do dokumentacji Wiodącej. 

 

 19 grudnia 2017 roku spotkanie SIEF SDA podsumowujące zmiany w do-

kumentacji Wiodącego Rejestrującego oraz przegląd zmienności substancji 

w całym SIEF. 

 

 2 marca 2018 roku spotkanie SIEF SDA przegląd zastosowań substancji, 

technologii stosowania oraz wolumenów wprowadzanych na rynek. 

 

 4 kwietnia 2018 roku spotkanie Konsorcjum REACH z czeskim Laborato-

rium VUOS w celu podsumowania zakończonych badań dodatkowych SDA: 

 

RODZAJ BADANIA 
KRYTERIA PODCZAS 

WYKONYWANIU BADANIA 
WYNIK 

 

BADANIE ROZRODCZOŚCI 

Daphnia magna  

(EU MetodC.20 – Daphia 

manga Reproduction Tes.  

OECD 211) 

 

Badanie akredytowane 

przez GLP. 

 

 

 

Śmiertelność zwierząt 

rodzicielskich w grupie 

kontrolnej nie powinna 

przekraczać 20% pod 

koniec testu. 

 

Średnia liczba potomstwa 

żywego wyprodukowanego 

na każde zwierzę rodzi-

cielskie, które przeżyło 

pod koniec testu w grupie 

kontrolnej, powinna wyno-

sić ≥60 

 

 

Śmiertelność zwierząt 

rodzicielskich w grupie 

kontrolnej wynosiła 10% 

na końcu testu. 

 

 

Średnia liczba żywych 

potomstwa wyprodukowa-

nych na każde zwierzę 

rodzicielskie, które przeży-

ło w grupie kontrolnej, 

wyniosła 60,9 na końcu 

testu. 

 

Kryteria badania zostały 

spełnione standardy 

 

 

PRENATALNE BADANIE 

TOKSYCZNOŚCI  

ROZWOJOWEJ  

(EU Method B. 31. Prena-

tal Developmental Toxicity 

Study). 

 

Badanie akredytowane 

przez GLP. 

 

 

Najwyższa dawka  

2000 mg SDA. 

 

Nie zaobserwowano obja-

wów toksyczności ogólno-

ustrojowej aż do najwyż-

szej dawki 2000 mg pro-

duktu SDA. 

 

 

PRENATALNE BADANIE 

TOKSYCZNOŚCI  

ROZWOJOWEJ  

(Comet assay –  

OECD 489, Prenatal  

 

poziomach dawek:  

160, 400 i 1000 

mg/kg /dzień 

 

Nie było żadnych niepla-

nowanych zgonów samic 

podczas badania na żad-

nym poziomie dawki. 
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RODZAJ BADANIA 
KRYTERIA PODCZAS 

WYKONYWANIU BADANIA 
WYNIK 

Developmental Toxicity 

Study). 

 

Badanie akredytowane 

przez GLP. 

 

 

Nie stwierdzono żadnych 

niekorzystnych zmian 

stanu zdrowia ani klinicz-

nych objawów zatrucia  

u samic przy dowolnym 

poziomie dawki po poda-

niu badanej substancji. 

 

Nie wykryto istotnych 

toksykologicznych efektów 

badania. 

 

 

Poziom NOAEL  

(brak obserwowanego 

niekorzystnego poziomu 

działania) dla toksyczności 

u CIĘŻARNYCH SAMIC 

ustalono, jako  

1000 mg / kg / dzień. 

Ta wartość NOAEL opiera 

się na braku śmiertelności 

samic, braku zmian stanu 

zdrowia, brak zmian pato-

logicznych u matek, brak 

zmian parametrów repro-

dukcyjnych związanych  

z dawką. 

 

 

PALNOŚĆ  

(CIAŁA STAŁEGO) –  

Flammability (Solids) 

Method A.10. 

 

  

SDA nie należy uważać za 

substancję wysoce łatwo-

palną. 

 

 

 7 czerwca 2018 roku spotkanie przedstawicieli Konsorcjum z ECHA w celu 

podsumowania rezultatów badań dodatkowych SDA przed ich oficjalnym 

przedłożeniem w systemie. 

 

 24 września 2018 roku spotkanie SIEF SDA/FBC. Podsumowanie badań 

SDA oraz przegląd profilu identyfikacyjnego substancji przed aktualizacją 

dokumentacji wiodącej. 

 

 19 grudnia 2018 roku aktualizacja dokumentacji wiodącej SDA Tauron  

Wytwarzanie w REACH w zakresie wykonanych badań zgodnie z wymaga-

niami decyzji ECHA CCH-D-0000002552-79-03/F. 
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 7 czerwca 2018 roku spotkanie przedstawicieli Konsorcjum z ECHA w celu 

podsumowania rezultatów badań dodatkowych SDA przed ich oficjalnym 

przedłożeniem w systemie. 

 

 24 września 2018 roku spotkanie SIEF SDA podsumowujące badania SDA 

oraz przegląd profilu identyfikacyjnego substancji przed aktualizacją doku-

mentacji wiodącej. 

 

 19 grudnia 2018 roku aktualizacja dokumentacji wiodącej SDA w REACH  

w zakresie wykonanych badań. 

 

 1 sierpnia 2019 roku decyzja ECHA o konieczności dostarczenia dodatko-

wych danych dla SDA:  

 

 Toksyczność dla makroorganizmów glebowych z wyjątkiem stawonogów; 

 Toksyczność dla stawonogów lądowych;  

 Toksycznosć dla roślin lądowych.  

 

Termin dostarczenia informacji 6 grudnia 2019 r. 

 

 10 września 2019 roku spotkanie SIEF SDA przegląd profilu identyfikacyjne-

go substancji, wolumenów substancji wprowadzanych na rynek, kierunków 

wykorzystania substancji, doświadczeń z nich wynikających, ilości wytwarza-

nych substancji, kierunków zagospodarowania, zidentyfikowanych wpływów 

substancji na środowisko, identyfikacja miejsc do monitoringu potencjalne-

go wpływu substancji na środowisko. 

 

 

Kluczowe działania w ramach SIEF FBC 

 

 2009 rok rozpoczęcie badań toksykologicznych FBC oraz przygotowanie 

dokumentacji Wiodącej na potrzeby rejestracji w REACH. 

 

 Wrzesień 2010 roku rejestracja wiodąca popiołów fluidalnych w Europejskiej 

Agencji Chemikaliów 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15335  

 

 2011 rok ocena Dokumentacji Wiodących FBC przez Europejska Agencje 

Chemikaliów. 

 

 Od 2011 roku przyłączanie nowych członków do SIEF SDA, udzielanie do-

stępów do rejestracji wiodących. 

 

 2013 rok decyzja ECHA o konieczności wykonania dodatkowych badań tok-

sykologicznych dla FBC. 

 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15335
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 1 lutego 2016 roku zakończenie badań dodatkowych substancji FBC. 

 

 21 grudnia 2016 roku aktualizacja dokumentacji wiodącej dla FBC  

EKOTECH-Centrum Sp. z o.o. o badania dodatkowe. 

 

 Listopad 2017 roku zmiana Wiodącego Rejestrującego popiołów fluidalnych 

z EKOTECH-Centrum Sp. z o.o. na Tauron Ciepło Sp. z o.o. 

 

 16 listopada 2017 roku rozszerzenie dokumentacji Tauron Ciepła Sp. z o.o. 

do Rejestracji Wiodącej. 

 

 2 marca 2018 roku spotkanie SIEF FBC przegląd zastosowań substancji, 

technologii stosowania oraz wolumenów wprowadzanych na rynek. 

 

 24 września 2018 roku spotkanie SIEF FBC przegląd profilu identyfikacyjne-

go substancji, przegląd zastosowań substancji FBC zawartych w dokumen-

tacjach rejestracyjnych poszczególnych uczestników wspólnego przedłoże-

nia, przegląd technologii stosowania substancji w gospodarce oraz wolume-

nów substancji wprowadzanych na rynek. 

 

 10 września 2019 roku spotkanie SIEF FBC przegląd profilu identyfikacyjne-

go substancji, wolumenów substancji wprowadzanych na rynek, kierunków 

wykorzystania substancji, doświadczeń z nich wynikających, ilości wytwarza-

nych substancji, kierunków zagospodarowania, zidentyfikowanych wpływów 

substancji na środowisko, identyfikacja miejsc do monitoringu potencjalne-

go wpływu substancji na środowisko. 

 

 

Kluczowe działania w zakresie rejestracji popiołów klasycznych, biomasowych, 

siarczanu wapnia 

 

 Marzec 2016 roku aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej w REACH 

uczestników wspólnego przedłożenia w zakresie zastosowań siarczanu 

wapnia, jako odpowiedzi na potencjalne ryzyko związane z działaniami  

Europejskiej Agencji Chemikaliów w zakresie analiz zmierzających do zakla-

syfikowania gipsu, jako substancję niebezpieczną.  

 

 28 maja 2019 roku projekt decyzji ECHA o konieczności wykonania badań 

dodatkowych dla popiołów ze spalania biomasy. Informacje, jakie należy 

uzupełnić w dokumentacji wiodącej: 

 

 badanie prenatalnej toksyczności rozwojowej  (OECD TG 414), 

 rozszerzone badanie toksyczności reprodukcyjnej jednego pokolenia  

(OECD TG 443). 
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 11 września 2019 roku spotkanie Członków Konsorcjum, którzy zarejestro-

wali popioły klasyczne, telekonferencja z konsorcjum niemieckim w zakresie 

bieżącej aktywności związanej z rejestracja popiołów klasycznych w REACH. 

Omówienie szczegółowego zakresu planowanej aktualizacji dokumentacji 

wiodącej popiołów klasycznych. 

 

 

6. PERSPEKTYWY 
 

Aktywność w REACH nie zakończy się na pozytywnym zakończeniu rejestracji, 

ale to początek wieloletniego współdziałania z Europejską Agencją Chemikaliów  

i współpracy przedsiębiorstw w ramach SIEF. Współpraca ta będzie trwała tak 

długo jak wytwarzanie substancji mineralnych w energetyce i intencja produkto-

wego wprowadzania ich na rynek. 

Przed nami zadanie rozwoju wprowadzania na rynek minerałów antropoge-

nicznych z bieżących procesów energetycznych oraz zasobów na składowiskach. 

Udowodniliśmy, że są one substancjami bezpiecznymi, niestwarzającymi zagro-

żenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska.  

Europejska Agencja Chemikaliów nie jest łatwym partnerem do rozmów, czę-

sto ocenia przedstawione informacje wybiórczo, nie uwzględniając przy tym szer-

szego kontekstu oraz specyfiki ubocznych produktów spalania energetycznego. 

Już teraz wiemy, że czekają nas kolejne oceny eksperckie substancji realizo-

wane przez ECHA, które nie rzadko mogą skutkować koniecznością przeprowa-

dzenia kolejnych skomplikowanych badań. 

Produkty półsuchego odsiarczania spalin stoją przed koniecznością wykona-

nia kolejnych badań toksyczności. By ich uniknąć podejmujemy próbę przekona-

nia Europejskiej Agencji Chemikaliów do modelowego sposobu oceny wpływu 

substancji na środowisko glebowe. Modelowanie EPM (equilibrium partitioning 

method, metoda podziału wagowego) chcielibyśmy wykonać na bazie informacji 

o koncentracji substancji w glebie, pozyskanych z finalnych zastosowań sub-

stancji, które pozwoli nam uniknąć skomplikowanych badań toksykologicznych 

wykonywanych na zwierzętach. Przykład ten pokazuje nam jak bardzo ważnym 

jest bieżące pozyskiwanie informacji z monitoringu substancji ulokowanych 

w środowisku.  

Jesteśmy na etapie definiowania projektu, który dostarczyłby statystycznie 

uzasadnionych dowodów środowiskowych z praktycznych aplikacji poszczegól-

nych substancji w okresie ostatnich 10 lat. Na podstawie wyników tego monito-

ringu można przygotować szczegółową ocenę substancji, która nie będzie oparta 

o jedną punktową próbkę (z której czerpiemy informacje w przypadku badań 

toksykologicznych, ekotoksykologicznych wykonanych na potrzeby rejestracji),  

a o szeroki przekrój informacji o wszystkich produkowanych substancja i ich 

analitycznej interpretacji.  

Bardzo istotne jest również, by wszystkie dokumentacje rejestracyjne były na 

bieżąco aktualizowane, uwzględniając w swoim zakresie aktualne informacje  

o tonażach substancji wprowadzanych na rynek, ich kierunkach wykorzystania 

tak, by Europejska Agencja Chemikaliów mogła poprawnie określić ilość substancji 

funkcjonującej na rynku europejskim. A na podstawie aktualnych kierunków  
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wykorzystania zawartych we wszystkich dokumentacjach wspólnego przedłoże-

nia danych prawidłowo określić narażenia wynikających z zastosowań substancji. 

Wsparcie członków, którzy samodzielnie muszą dokonywać takich aktualizacji 

wydaje się być jednym z wyzwań dla wiodących rejestrujących i sekretariatu  

REACH konsorcjum. 

ECHA coraz częściej podnosi, że dokumentacja rejestracyjna wielu podmio-

tów nie była aktualizowana od czasu dokonania pierwotnej rejestracji. Rodzi 

to zagrożenie, że substancja aktualnie wytwarzana może odbiegać od zareje-

strowanej, a więc wprowadzana jest na rynek niezgodnie z prawem. 

Przed nami stoi sporo wyzwań w zakresie dalszej oceny substancji oraz szans 

na coraz szersze ich wykorzystanie. Tylko od nas jako producentów zależy jak 

postrzegane będą uboczne produkty spalania energetycznego. Dlatego nie po-

winniśmy zaniedbać działań zmierzających do dostarczania jak najdokładniej-

szych informacji na temat opisu wytwarzanych przez nas substancji. 

Harmonizacja regulacji produktowych, substancji wprowadzanych na rynek  

i regulacji odpadowych, nad którą pracuje intensywnie Komisja i Parlament  

Europejski wraz z podległymi agendami, szczególnie ECHA, wydaje się kolejnym 

wyzwaniem. Dotychczas nawet w środowisku energetycznym i popiołowym nie 

mamy wspólnego stanowiska, a wręcz skrajnie różne widzenie tego zagadnienia. 

Dla jednych produkt uboczny jest końcem drogi, a dla innych bezodpadowa 

energetyka węglowa (BEW), w której produkcja rozszerzona zostaje o produkty 

mineralne rozwiązuje problem powstawania odpadów. Brak jasnego stanowiska 

ze strony energetyki zasadniczo utrudnia wdrożenie rozwiązań korzystnych dla 

niej samej i gospodarki, w której energetyka nadal bazuje na paliwach kopal-

nych.  

Gospodarka Obiegu Zamkniętego i jej bardzo powolne wdrażanie w kraju 

wymaga znalezienia i wdrożenia modelu zamykania obiegu dla każdej substan-

cji. Dla minerałów antropogenicznych z energetyki opartej na paliwach kopalnych 

obieg może i powinien być zamykany poprzez symbiotyczne połączenie 

z projektami infrastrukturalnymi i dostawami produktów na bazie minera-

łów antropogenicznych. Udział rządu i wdrożenie regulacji systemowych opartych 

na pierwszeństwie dla wtórnych jest niezbędne. Aby proces jako całość był moż-

liwy, utrzymanie wysokiej jakości rejestracji w REACH poszczególnych substancji 

pochodzących z energetyki jest krytycznie ważne. Bez tego obiegi energetyczne 

zamknąć się mogą wyłącznie na deponowaniu odpadu na składowisku.  

Unia Europejska dokłada starań, a polski rząd ostatnimi regulacjami także, 

aby utrudnić życie wytwórcom odpadów oraz zagospodarowującym je podmio-

tom. Ograniczanie w zakresie czasu magazynowania, powierzchni magazynów, 

wprowadzanie obowiązku monitoringu miejsc magazynowania i składowisk od-

padów oraz wzrost kosztów z tym związanych może okazać się już w nieodległej 

perspektywie, kamieniem młyńskim dla energetyki paliw kopalnych.  

W zasadzie tylko system REACH wdrożony dla minerałów z energetyki przed 

10 laty, przy otwartej krytyce ze strony ówczesnego resortu środowisk, przy mi-

nimalnych kosztach dla wytwórców wykazał, że substancje te nie stanowią i nie 

stanowiły nigdy zagrożenia środowiskowego.  
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Z nadzieją patrzymy w przyszłość, że wobec wyzwań GOZ, wyniki REACH zo-

staną dostrzeżone przez odpowiedzialnych za rozwiązania systemowe w gospo-

darce i przyczynią się do skutecznego wdrożenia zasady Pierwszeństwa dla 

Wtórnych.  

 

 

 

 

CCP IN REACH – RETROSPECTION AND PERSPECTIVES 
IN CIRCULAR ECONOMY 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Coal Combustion Products have been subjected to the REACH system 12 

years ago. Separated into 4 substances went through all tests required in this 

system with cooperation with GLP laboratories and registered in ECHA. Results 

confirms certainly that they don’t demonstrate hazardous qualities in relation to 

variety of applications.  

Circular Economy triggered harmonization of product, chemical and waste 

regulations. Zero Waste Power Plant approach present way od closing loop of 

anthropogenic minerals via close cooperation, symbiosis of mining and energy 

sectors with infrastructure construction sector. This close cooperation can in-

crease energy, resource, climate and business efficiency of both sectors to-

wards sustainable development.  

 

 


