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Důvody, které vedly k úpravám předpisu

Kategorizace dle vlivu zdroje na ovzduší a nikoliv dle vazby na 
seznam zdrojů podléhajících IPPC

Zpřísnění emisních limitů s ohledem na potřebu snížit emise 
znečišťujících látek a tím jednak přispět k plnění emisních stropů a 
jednak dosáhnout zlepšení kvality ovzduší(PM10,prekurzory 
sekundárních částic NOx,NH3,SO2),revize specifických emisních 
limitů

Částečné odstranění nepřesností, nedostatků a chyb, zjednodušení
příloh, změna přístupu ke kategorizaci zemědělských zdrojů a 
podmínkám provozu těchto zdrojů



Základní členění předpisu

1) Přepracované paragrafové znění
2) Příloha č. 1 má části:

- část I
- část II limity pro stávající zdroje do r. 2010
- část III limity platné pro nové zdroje a pro 
stávající zdroje po r. 2010

3) Příloha č. 2, kategorizace zemědělských zdrojů



Paragrafové znění

- § 3 kategorizace nevyjmenovaných zdrojů, vypuštění
zvláště velkého zdroje

- Vymezení malého zdroje
- § 4 ukládá povinnost vypracovat provozní řády obsahující

podmínky provozu zdroje
- § 6 plány zavedení zásad správné zemědělské praxe 

povinné pro velké a střední zemědělské zdroje
- § 9 účinnost od 1.1.2007



Příloha č. 1

Část I
použité zkratky, fléry
Část II
kategorie, em.limity a provozní podmínky do
31.12.2009
Část III
kategorie, em.limity a provozní podmínky od
1.1.2010



Příloha č. 2

Kategorie zemědělských zdrojů – chovů hospodářských 
zvířat
Hranice 5 t NH3 pro střední zdroj
Vazba na Goteborský protokol
Nástroj k dosažení snížení emisí NH3
Určení referenční a snižujících technologií
Plány zavedení zásad správné zem. Praxe – důraz na 
obsah a uplatňování snižujících technologií
Zrušení emisního limitu NH3 pro zem. zdroje
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