
Príloha è. 7
k nariadeniu vlády è. 296/2005 Z. z.

LIMITNÉ HODNOTY UKAZOVATE¼OV ZNEÈISTENIA VYPÚ��ANIA PRIEMYSELNÝCH
ODPADOVÝCH VÔD S OBSAHOM OBZVLÁ�� �KODLIVÝCH LÁTOK, POSTUP
MONITOROVANIA ICH VYPÚ��ANIA, KVALITATÍVNE CIELE A SPÔSOB ICH

MONITOROVANIA, �PECIFICKÉ OPATRENIA PRE OBZVLÁ�� �KODLIVÉ LÁTKY
A ODPORÚÈANÉ METÓDY ANALÝZ OBZVLÁ�� �KODLIVÝCH LÁTOK

�pecifické opatrenia pre  obzvlá�� �kodlivé látky

Zoznam látok zo skupín látok uvedených v zozname I v prílohe è. 1 k zákonu è. 364/2004 Z. z. (ïalej len �látky po-
d¾a zoznamu�), na ktoré sa vz�ahujú �pecifické opatrenia uvedené v èastiach A a� C:

ortu�
kadmium
hexachlórcyklohexán � HCH
tetrachlórmetán (chlorid uhlièitý)
DDT
pentachlórfenol � PCP
aldrín, dieldrín, endrín a izodrín
hexachlórbenzén � HCB
hexachlórbutadién � HCBD
trichlórmetán (chloroform)
1,2�dichlóretán � EDC
trichlóretén (trichlóretylén) � TCE
tetrachlóretén (perchlóretylén) � PCE
trichlórbenzén � TCB

ÈAS� A

Limitné hodnoty zneèistenia a postup monitorovania vypú��ania priemyselných odpadových vôd

1. Limitné hodnoty zneèistenia sú pre látky pod¾a zoznamu stanovené v èlenení pod¾a výrobných prevádzok. Limit-
né hodnoty zneèistenia sú vyjadrené ako najvy��ie priemerné denné a mesaèné koncentrácie látok a ako najväè�ie
mno�stvo vypú��aných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra zneèis�ujúcej èinnosti za obdo-
bie jedného dòa a jedného mesiaca, ktoré nemô�u by� prekroèené.

2. Mno�stvo vypú��aných látok pripadajúce na jednotku charakteristického parametra zneèis�ujúcej èinnosti je
vyjadrené mno�stvom látok pripadajúcich na jednotku vyprodukovaného, spracovaného alebo pou�itého mno�stva
látok výrobnou prevádzkou poèas rovnakého obdobia alebo s inými charakteristickými parametrami tejto èinnosti.
Tieto hodnoty sa musia v�dy dodr�a�.

3. Spracovanie látok pod¾a zoznamu je akýko¾vek priemyselný proces, ktorý obsahuje výrobu, spracovanie a
pou�itie látok pod¾a zoznamu alebo akýko¾vek iný výrobný postup s pou�itím týchto látok.

4. Limitné hodnoty zneèistenia sa zvyèajne vz�ahujú na miesto vypú��ania vôd. Ak sa tieto vody èistia mimo výrob-
nej prevádzky v èistiarni odpadových vôd, tak sa mô�e povoli� aplikovanie limitných hodnôt v mieste, kde opú��ajú
èistiareò.

5. Limitné hodnoty zneèistenia, vyjadrené ako maximálne koncentrácie, nemô�u by� v �iadnom prípade väè�ie ako
maximálne mno�stvá vz�ahujúce sa na jednotku mno�stva vody potrebnej na jednotku mno�stva in�talovanej výrob-
nej kapacity. Toto platí aj vtedy, ak výrobné prevádzky vykonávajú iné èinnosti ako tie, pre ktoré boli stanovené limit-
né hodnoty zneèistenia urèené v tejto prílohe èasti A a ktoré by mohli by� zdrojom látok pod¾a zoznamu.

6. Spôsob monitorovania musí by� stanovený tak, aby bola zabezpeèená kontrola súladu vypú��ania látok pod¾a
zoznamu s emisnými �tandardami urèenými v povolení. Pre odber a analýzu vzoriek a pre meranie mno�stva vy-
pú��aných vôd a mno�stva pou�itých látok musí postup monitorovania zabezpeèi� meranie charakteristických vlast-
ností èinnosti, ktorá spôsobuje zneèistenie.

7. V prípadoch, keï nemo�no stanovi� mno�stvo pou�itých látok, mô�e by� spôsob monitorovania zalo�ený na
mno�stve odvodenom z výrobnej kapacity, pre ktorú bolo udelené povolenie.
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8. Pri vypú��aní odpadových vôd s obsahom obzvlá�� �kodlivých látok sa odoberá reprezentatívna 24-hodinová
zlievaná vzorka. Mno�stvo vypustených látok poèas jedného mesiaca sa vypoèíta z denného mno�stva vypustených
látok. Odber vzoriek a meranie mno�stva vypú��aných odpadových vôd sa zvyèajne vykonávajú v mieste vypú��ania
odpadových vôd, na ktoré sa vz�ahujú limitné hodnoty. Tam, kde je to nevyhnutné z h¾adiska zabezpeèenia po�iada-
viek odporúèaných metód, mo�no povoli� odber vzoriek a meranie mno�stva vypú��aných odpadových vôd aj na
iných miestach pred miestom ich vypú��ania, ak pravidelné kontroly ukázali, �e merania v tomto bode zodpovedajú
vypú��anému mno�stvu a kvalite odpadových vôd v mieste ich vypú��ania, alebo sú v�dy vy��ie. Pritom je potrebné
zabezpeèi�, aby v�etky vypú��ané vody, ktoré by mohli by� zneèistené danými látkami, boli zahrnuté do sledovania.

9. Uvedený spôsob monitoringu sa mô�e zjednodu�i� v prípade, �e vypú��ané mno�stvo látky neprekroèí urèitú
hodnotu, ktorá je pre danú látku uvedená v �pecifických opatreniach.

10. Ak je látka zo zoznamu identifikovaná v odpadovej vode v koncentrácii minimálne 50 % z limitnej hodnoty kon-
centrácie pre danú látku uvedenú v èasti C, bude kontrolný monitoring obsahu tejto látky zabezpeèený minimálne
�tyrmi analýzami za rok.

ÈAS� B

Kvalitatívne ciele a postupy monitorovania

1. Kvalitatívne ciele sú stanovené s oh¾adom na elimináciu zneèistenia. Ak nie je uvedené inak, koncentrácia vyjad-
rujúca kvalitatívne ciele pre obzvlá�� �kodlivé látky v povrchových vodách sa vz�ahuje na priemerné roèné výsledky
sledovania. Ak sa aplikuje viac ako jeden kvalitatívny cie¾ v jednej oblasti, tak kvalita vody musí vyhovova� v�etkým
týmto cie¾om.

2. V povolení orgánu �tátnej vodnej správy sa �pecifikujú podrobné pravidlá a monitorovacie postupy.

3. Vzorky sa odoberajú v mieste, ktoré reprezentuje kvalitu vody ovplyvnenú vypú��aním. Frekvencia vzorkovania
musí by� dostatoèná na to, aby preukázala zmeny vo vodnom prostredí vzh¾adom na prirodzenú zmenu hydrologic-
kých podmienok � minimálne �tyrikrát za rok.

4. Tam, kde nie je �iadny dôkaz o akomko¾vek probléme pri dosahovaní a priebe�nom udr�iavaní kvalitatívneho
cie¾a, mô�e sa zavies� zjednodu�ený spôsob monitorovania.

ÈAS� C

Odporúèané metódy merania

1. Pre ka�dú látku zo zoznamu sa definuje metóda jej stanovenia, limit detekcie, presnos� metódy a správnos�.

2. Mno�stvo vypú��aných odpadových vôd sa musí mera� s presnos�ou 5 %.

3. Na analýzu mo�no pou�i� aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnos� a správnos� zodpovedajú odporúèanej
metóde.

1. �pecifické opatrenia pre ortu�1)

CAS2) è. 7439-97-6

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo ortuti na 1 kg
spracovanej ortuti

(g/kg)

Koncentrácia

(mg/l)

1. Chemický priemysel pou�ívajúci ortu�ové katalyzátory:

a) pri výrobe vinylchloridu

b) pri ostatných èinnostiach

0,13)

5

0,05

0,05

2. Výroba ortu�ových katalyzátorov pou�ívaných pri výrobe
vinylchloridu

0,7 0,05

Èiastka 127 Zbierka zákonov è. 296/2005 Strana 2977

1) �Ortu�� znamená � chemický prvok ortu�,
� ortu� obsiahnutú v ktorejko¾vek jej zlúèenine.

2) Chemical Abstract Service.
3) Mno�stvo ortuti na 1 t výrobnej kapacity vinylchloridu.



3. Výroba anorganických a organických zlúèenín ortuti
(okrem bodu 2)

0,05 0,05

4. Výroba primárnych batérií obsahujúcich ortu� 0,03 0,05

5. Priemysel ne�elezných kovov

5.1. Závody na zhodnocovanie ortuti

5.2. �a�ba a zu�¾ach�ovanie ne�elezných kovov

�

�

0,05

0,05

6. Úpravne toxického odpadu obsahujúceho ortu� � 0,05

7. Chlóralkalická elektrolýza

7.1 Recyklovaný so¾ný roztok a odpadový so¾ný roztok

7.2. Recyklovaný so¾ný roztok

7.3. Odpadový so¾ný roztok

�

1,04)

5,04)

0,05

0,55)

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke okrem chlóralkalickej elektrolýzy, kde tvoria �tvornásobok mesaèných hodnôt uvede-
ných v  predchádzajúcej tabu¾ke.
Ak priemyselný podnik, ktorý nepou�íva chlóralkalickú elektrolýzu, nevypú��a viac ako 7,5 kg ortuti za rok, mô�e sa
stanovi� zjednodu�ený postup monitorovania.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia ortuti v povrchových vodách ovplyvnených vypú��aním odpadových vôd nesmie prekroèi�
1 µg/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných poèas roka.
Koncentrácia ortuti v  reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa vybraného kompetentným orgánom ako indikátor ne-
smie prekroèi� 0,3 mg/kg èerstvej hmotnosti.
Koncentrácia ortuti v  sedimentoch a mäkký�och nesmie v  èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C:  Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda stanovenia ortuti vo vode, v rybom mäse, sedimentoch a v mäkký�och je bezplameòová atómo-
vá absorpèná spektrofotometria po príslu�nej úprave vzorky.

Limit detekcie musí by� taký, aby   presnos� a správnos� metódy bola 30  % pri nasledujúcich koncentráciách:
pre odpadové vody � jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v  povolení,
pre povrchové vody � jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v  kvalitatívnom cieli,
v  prípade rybieho mäsa � jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v  kvalitatívnom cieli,
v  prípade sedimentov � jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg su�iny pod¾a toho,

ktorá hodnota je väè�ia.

2. �pecifické opatrenia pre kadmium6)

CAS è. 7440-43-9

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo kadmia na 1 kg
spracovaného kadmia

(g/kg)

Koncentrácia

(mg/l)

1. �a�ba zinku, zu�¾ach�ovanie olova a zinku,
priemysel kadmiových a ne�elezných kovov

� 0,2

2. Výroba zlúèenín obsahujúcich kadmium 0,5 0,2
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4) Mno�stvo ortuti na 1t in�talovanej produkènej kapacity chlóru.
5) Koncentrácia ortuti v odpadovej vode z produkènej jednotky chlóru.
6) �Kadmium� znamená � chemický prvok kadmium alebo kadmium obsiahnuté v ktorejko¾vek jeho zlúèenine.



3. Výroba pigmentov 0,3 0,2

4. Výroba stabilizátorov 0,5 0,2

5. Výroba primárnych a sekundárnych batérií 1,5 0,2

6. Povrchová úprava kovov elektrolýzou 0,37) 0,2

7. Výroba kyseliny fosforeènej alebo fosfátových
hnojív z horniny obsahujúcej fosfáty8)

� �

Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených v  tabu¾ke.
Ak priemyselná prevádzka nevypú��a viac ako 10 kg kadmia za rok, mô�e sa stanovi� jednoduch�í postup monitoro-
vania.
Pri priemyselných prevádzkach na povrchovú úpravu elektrolýzou sa mô�e pou�i� zjednodu�ený monitorovací po-
stup, iba ak je celkový objem elektrolytických nádr�í men�í ako 1,5 m3.

ÈAS� B:  Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia kadmia v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd nesmie presiahnu� 5 µg/l.
Ak koncentrácia kadmia 1 µg/l v  povrchovej vode nie je dodr�aná v  �iadnom odberovom mieste monitorovacej siete,
podáva sa informácia Európskej komisii o  príèinách tohto stavu.
Koncentrácia kadmia v  sedimentoch a mäkký�och nesmie v  èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda stanovenia kadmia vo vode, v sedimentoch a v mäkký�och je atómová absorpèná spektro-
fotometria po príslu�nej úprave vzorky.
Limit detekcie musí umo�òova�, aby presnos� a správnos� metódy bola 30  % pri nasledujúcich koncentráciách:
pre odpadové vody � jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v  povolení,
pre povrchové vody � 0,1 µg/l alebo jedna desatina koncentrácie kadmia uvedenej v  kvalitatívnom

cieli pod¾a toho, ktorá hodnota je väè�ia,
v  prípade mäkký�ov � 0,1 mg/kg èerstvej hmotnosti,
v  prípade sedimentov � jedna desatina koncentrácie kadmia vo vzorke alebo 0,1 mg/kg su�iny pod¾a toho,

ktorá hodnota je väè�ia, prièom su�ina vo vzorke sa dosiahne su�ením pri teplote
105 a� 110  oC do kon�tantnej hmotnosti.

3. �pecifické opatrenia pre HCH8)

CAS è. 608-73-1

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Priemyselné odvetvie

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo HCH
na tonu vyrobeného HCH

(g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

1. Výroba HCH 2 2

2. Extrakcia lindánu9) 4 2

3. Výroba HCH a extrakcia lindánu
v jednej prevádzke

5 2

Priemerné denné limitné hodnoty zneèistenia sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených v  tabu¾ke.
Ak priemyselná prevádzka nevypú��a viac ako 3 kg HCH za rok, mô�e sa v  povolení stanovi� zjednodu�ený postup
monitorovania.

Èiastka 127 Zbierka zákonov è. 296/2005 Strana 2979

7) V súèasnosti neexistujú ekonomicky vhodné metódy na systematické vy�a�enie kadmia z odpadových vôd vznikajúcich pri výrobe
kyseliny fosforeènej alebo pri výrobe fosforeèných hnojív z hornín obsahujúcich fosfáty. Z tohto dôvodu neboli pre tento prípad
stanovené limitné hodnoty.

8) �HCH� znamená izomér 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.
9) �Lindán� znamená produkt obsahujúci najmenej 99 % ã-izoméru 1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexánu.



ÈAS� B:  Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia HCH v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd nesmie presiahnu� 100 ng/l
s  výnimkou povrchových vôd urèených na odber pitnej vody, v  ktorých celková koncentrácia HCH nesmie prekroèi�
koncentráciu 50 ng/l.
Ak koncentrácia HCH 50 ng/l v  povrchovej vode nie je dodr�aná v  �iadnom odberovom mieste monitorovacej siete,
podáva sa informácia Európskej komisii o  príèinách tohto stavu.
Celková koncentrácia HCH v  sedimentoch, mäkký�och alebo v rybách nesmie v èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda stanovenia HCH vo vypú��aných odpadových vodách a v povrchovej vode je plynová chro-
matografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpú��adlom.
Presnos� a správnos� metódy musí by� 50 % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu
detekcie.
Limit detekcie musí by�:
pre odpadové vody � jedna desatina koncentrácie po�adovanej v  bode odberu,
pre povrchové vody � jedna desatina koncentrácie stanovenej ako kvalitatívny cie¾,
v  prípade sedimentov � 1 µg/kg su�iny,
v  prípade �ivých organizmov � 1 µg/kg �ivej hmotnosti.
Meranie prietoku sa musí vykona� s  presnos�ou 20 %.

4. �pecifické opatrenia pre tetrachlórmetán

CAS è. 56-23-5

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty

Mno�stvo CCl4 na 1t
celkovej produkènej

kapacity chlórmetánov

(g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

Výroba tetrachlórmetánu perchloráciou proces s umývaním 40

proces bez umývania 2,5

1,5

1,5

Výroba chlórmetánov metánovou chloráciou
(vrátane vysokotlakovej elektrolytickej výroby
chlóru) a z metanolu

10 1,5

Výroba chlórfluoro-uhlièitanov10) � �

Priemerné denné limitné hodnoty zneèistenia sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených v  tabu¾-
ke.

Ak priemyselná prevádzka nevypú��a viac ako 30 kg tetrachlórmetánu za rok, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup
monitorovania.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia CCl4 v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd nesmie presiahnu� 12 µg/l.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèanou metódou stanovenia tetrachlórmetánu vo vypú��aných vodách je plynová chromatografia. Ak je kon-
centrácia ni��ia ako 0,5 mg/l, je limit detekcie 0,1 µg/l a je potrebné pou�i� citlivý detektor. Pre koncentrácie vy��ie
ako 0,5 mg/l je limit detekcie 0,1 mg/l.
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10) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty pre túto výrobu.



Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detek-
cie.

5. �pecifické opatrenia pre DDT (è. 46)11)

CAS è. 50-29-3

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo DDT na 1t
vyrobenej,

spracovanej alebo
pou�itej látky

(g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

Výroba DDT 8 0,7

Výroba DDT vrátane zluèovania DDT na jednom
mieste

4 0,2

Priemerné denné limitné hodnoty zneèistenia sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených v  tabu¾-
ke s  výnimkou dennej limitnej hodnoty koncentrácie pre výrobu DDT, ktorá je 1,3 mg/l.
V  nových zdrojoch zneèistenia sa musia pou�i� najlep�ie dostupné techniky zabezpeèujúce limitné hodnoty pre vy-
pú��anie DDT ni��ie ako 1g/t vyrobených produktov.
Ak priemyselná prevádzka nevypú��a viac ako 1 kg DDT za rok, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup monitorova-
nia.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Celková koncentrácia pre izoméry para-para-DDT v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd ne-
smie presiahnu� 10 µg/l, resp. 25 µg/l pre celkové DDT.
Koncentrácia DDT vo vodnom prostredí, v sedimentoch, mäkký�och a v rybách nesmie v èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Na stanovenie DDT vo vodnom prostredí a vypú��aných odpadových vodách sa ako odporúèaná metóda pou�íva ply-
nová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpú��adlom. Limit detekcie pre
celkové DDT je pribli�ne 4 µg/l pre vodné prostredie a 1 µg/l pre vypú��ané odpadové vody v závislosti od výskytu cu-
dzích látok prítomných vo vzorke.
Odporúèaná metóda, ktorá sa pou�íva na stanovenie DDT v sedimentoch a  organizmoch, je plynová chromatografia
s  detektorom elektrónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Limit detekcie je 1 µg/kg.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu detek-
cie.
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11) Súèet izomérov 1,1,1-trichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etánu,
1,1,1-trichlór-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl) etánu,
1,1,1-dichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etylénu a
1,1,1-dichlór-2,2 bis (p-chlórfenyl) etánu.



6. �pecifické opatrenia pre pentachlórfenoll2)

CAS è. 87-86-5

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty

Mno�stvo PCP
na 1 t výrobnej/

ú�itkovej kapacity
(g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

Výroba pentachlór-fenolátu sodného
hydrolýzou HCH

25 1

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak priemyselná prevádzka nevypú��a viac ako 3 kg PCP za rok, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup monitorovania.

ÈAS� B:  Kvalitatívne ciele

Koncentrácia pentachlórfenolu v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd nesmie presiahnu� hod-
notu 2  µg/l.
Koncentrácia PCP v  sedimentoch, mäkký�och a v rybách nesmie v èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèanou metódou merania na stanovenie pentachlórfenolu vo vypú��aných odpadových vodách a vodnom
prostredí je vysokotlaková kvapalná alebo plynová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii
zodpovedajúcim rozpú��adlom. Limit detekcie pre vypú��ané odpadové vody je 2  µg/l a pre vodné prostredie
0,1 µg/l.
Odporúèaná metóda, ktorá sa pou�ije na urèenie pentachlórfenolu v sedimentoch a  organizmoch, je vysokotlaková
kvapalná alebo plynová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Detekèný
limit je 1 µg/kg.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.
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12) Chemická zlúèenina 2,3,4,5,6-pentachlór-1-hydroxybenzénu a jeho solí.



7. �pecifické opatrenia pre

Aldrín13) CAS è. 309-00-2

Dieldrín14) CAS è. 60-57-1

Endrín15) CAS è. 72-20-8

Izodrín16) CAS è. 465-73-6

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo na 1 t celkovej
výrobnej kapacity

(g/t)

Koncentrácia

(µg/l)

Výroba aldrínu, dieldrínu a endrínu vrátane ich
zluèovania na jednom mieste

3 2

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú pä�násobkom zodpovedajúcich mesaèných hodnôt
uvedených v  tabu¾ke. Ak je to mo�né, denné priemerné hodnoty by nemali prekroèi� dvojnásobok prezentovaných
hodnôt.

Limitné hodnoty uvedené v tabu¾ke sa aplikujú na celkové vypú��anie aldrínu, dieldrínu a endrínu. Ak vypú��ané
vody z výroby alebo z pou�itia aldrínu, dieldrínu a/alebo endrínu (vrátane zluèovania týchto látok) obsahujú izodrín,
limitné hodnoty urèené v tabu¾ke sa aplikujú na celkové vypú��anie aldrínu, dieldrínu, endrínu a izodrínu.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia aldrínu a dieldrínu v povrchovej vode ovplyvnenej vypú��aním odpadových vôd nesmie presiahnu�
hodnotu 10 ng/l, koncentrácia endrínu a izodrínu 5 ng/l.
Koncentrácia aldrínu, dieldrínu, endrínu a izodrínu v  sedimentoch, mäkký�och a v rybách nesmie v èase výrazne
vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda stanovenia aldrínu, dieldrínu, endrínu a/alebo izodrínu vo vypú��aných odpadových vodách
a vo vodnom prostredí je vysokotlaková kvapalinová alebo plynová chromatografia s  detektorom elektrónového zá-
chytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom. Limit detekcie pre ka�dú látku je 2,5 ng/l pre povrchové vody
a 400  ng/l pre vypú��ané odpadové vody v závislosti od výskytu iných látok vo vzorke.
Odporúèaná metóda stanovenia aldrínu, dieldrínu, endrínu a/alebo izodrínu v sedimentoch a organizmoch je plyno-
vá chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Limit detekcie je 1 µg/kg su�i-
ny pre ka�dú jednotlivú látku.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.
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13) Aldrín je chemická zlúèenina C
12

H
8
Cl

6

1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.
14) Dieldrín je chemická zlúèenina C

12
H

8
Cl

6
O

1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exodimetánnaftalén.
15) Endrín je chemická zlúèenina C

12
H

8
Cl

6
O

1,2,3,4,10,10-hexachlór-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.
16) Izodrín je chemická zlúèenina C

12
H

8
Cl

6

1,2,3,4,10,10-hexachlór-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endodimetánnaftalén.



8. �pecifické opatrenia pre hexachlórbenzén (HCB)

CAS è. 118-74-1

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo HCB na 1 t
výrobnej kapacity (g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

Výroba a spracovanie HCB 10 1

Výroba tetrachlóreténu a  tetrachlórmetánu
perchloráciou

1,5 1,5

Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu
inými procesmi17)

� �

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo HCB neprekroèí za rok 1 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup monitorovania.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia HCB v povrchových vodách nesmie by� vy��ia ako 0,03 µg/l.
Koncentrácia HCB v  sedimentoch, mäkký�och a v rybách nesmie v èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie HCB vo vypú��aných odpadových vodách a v  povrchových vodách je plynová
chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom. Limit detekcie pre
povrchové vody je 1 a� 10 ng/l a pre vypú��ané odpadové vody 0,5 a� 1  µg/l v závislosti od výskytu iných látok vo vzor-
ke.
Odporúèaná metóda na stanovenie HCB v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s  detektorom elek-
trónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg su�iny.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.

9. �pecifické opatrenia pre hexachlórbutadién (HCBD)

CAS è. 87-68-3

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo HCBD
na 1 t celkovej výrobnej

kapacity
(g/t)

Koncentrácia

(mg/l)

Výroba tetrachlóreténu a  tetrachlórmetánu
perchloráciou

1,5 1,0

Výroba trichlóreténu a/alebo tetrachlóreténu
inými procesmi18)

� �

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedených v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo neprekroèí za rok 1 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup monitorovania.
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17) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty pre túto výrobu.
18) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty pre túto výrobu.



ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia HCBD v povrchových vodách nesmie prevý�i� hodnotu 0,1 µg/l.
Koncentrácia HCBD v  sedimentoch, mäkký�och a v rybách nesmie v èase výrazne vzrasta�.

ÈAS� C:  Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie HCBD vo vypú��aných odpadových vodách a povrchových vodách je plynová
chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii vhodným rozpú��adlom. Limit detekcie pre vodné
prostredie je 1 a� 10 ng/l a pre vypú��ané odpadové vody 0,5 a� 1  µg/l v závislosti od prítomnosti iných látok vo vzor-
ke.
Odporúèaná metóda stanovenia HCBD v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s  detektorom elek-
trónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg su�iny.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.

10. �pecifické opatrenia pre trichlórmetán (CHCl3)

CAS è. 67-66-3

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo CHCl3 na 1t celkovej
výrobnej kapacity (g/t)

Koncentrácia
(mg/l)

Výroba chlórmetánov z  metanolu alebo
z metanolu a metánu

10 1

Výroba chlórmetánov chloráciou metánu 7,5 1

Výroba chlórfluoro-uhlièitanov19) � �

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo neprekroèí za rok 30 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený postup monitorovania.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia trichlórmetánu v povrchových vodách nesmie by� vy��ia ako 12 µg/l.

ÈAS� C: Odporúèané  metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie trichlórmetánu v odpadových vodách a v  povrchových vodách je plynová chro-
matografia. Pre koncentrácie pod 0,5 mg/l sa pou�íva citlivý detektor, v  tom prípade je limit detekcie 0,1 µg/l. Pre
koncentrácie vy��ie ako 0,5 mg/l je prípustný limit detekcie 0,1 mg/l.
Odporúèaná metóda stanovenia trichlórmetánu v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s  detekto-
rom elektrónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Limit detekcie je v rozsahu od 1 do 10 µg/kg su�iny.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.
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19) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty pre túto výrobu.



11. �pecifické opatrenia pre 1,2-dichlóretán (EDC)

CAS è. 107-06-2

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka20)

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo21)
(g/t)

Koncentrácia22)
(mg/l)

a) Výroba len EDC (bez spracovania/pou�itia na
jednom mieste

2,5 1,25

b) Výroba EDC so spracovaním alebo s pou�itím na
rovnakom mieste s výnimkou pou�itia pod¾a e)
ïalej23)

5 2,5

c) Spracovanie EDC na iné látky ako vinylchlorid24) 2,5 1

d) Pou�ívanie EDC na odmas�ovanie kovov (mimo
miesta výroby) pod¾a b)25)

� 0,1

e) Pou�ívanie EDC pri výrobe ionomenièov26) � �

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo neprekroèí za rok 30 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený monitorovací postup.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia 1,2-dichlóretánu v povrchových vodách nesmie prevý�i� hodnotu 10 µg/l.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie 1,2-dichlóretánu vo vypú��aných odpadových vodách a v  povrchových vodách je
plynová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom alebo ply-
nová chromatografia po izolácii postupom �purge and trap�. Limit detekcie pre povrchové vody je 1 µg/l a pre vy-
pú��ané odpadové vody 10 µg/l.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.
Koncentráciu EDC mo�no urèi� s  odkazom na mno�stvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, �e tieto metódy dáva-
jú pri pou�ití zodpovedajúceho rozpú��adla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získa� koeficient na prepoèítanie me-
dzi koncentráciou EDC a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.
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20) Èistá výrobná kapacita EDC obsahuje podiel EDC, ktorý nie je krakovaný vo výrobnej jednotke vinylchloridu (VC) spojenej
s výrobnou jednotkou EDC. Výroba alebo spracovate¾ská kapacita je povolená kapacita alebo je daná najvy��ím roèným
vyprodukovaným alebo spracovaným mno�stvom poèas �tyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

21) Limitné hodnoty sa vz�ahujú:
� na výrobné prevádzky a) a b), na èistú výrobnú kapacitu vyjadrenú v tonách,
� na výrobné prevádzky c), na výrobnú kapacitu EDC vyjadrenú v tonách.
Preto v prípade odvetvia b), ak je spracovate¾ská a u�ívate¾ská kapacita väè�ia ako výrobná kapacita, limitné hodnoty sa aplikujú na
celkovú spracovate¾skú a u�ívate¾skú kapacitu. Ak je na jednom mieste nieko¾ko zariadení, hranièné hodnoty sa aplikujú na v�etky
spoloène.

22) Tieto koncentraèné limity sa vz�ahujú na tieto referenèné objemy:
2 m3/t èistej výrobnej kapacity EDC,
2,5 m3/t èistej výrobnej kapacity EDC,
2,5 m3/t výrobnej kapacity EDC.

23) Limitné hodnoty berú do úvahy v�etky rozptýlené vnútorné zdroje EDC, ktorý sa pou�il ako rozpú��adlo; zní�enie emisií EDC o 99 %.
Kombinácia najlep�ej dostupnej technológie a neprítomnos� akéhoko¾vek rozptýleného vnútorného zdroja umo�ní zní�enie väè�ie ako
99,9 %.

24) Výroba týchto látok: etyléndiamín, etylénpolyamín, 1,1,1-trichlóretán, trichlóretén a tetrachlóretén.
25) Tieto limitné hodnoty sa vz�ahujú len na podniky s vypú��aním, ktoré je vy��ie ako 30 kg za rok.
26) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty pre túto výrobu.



12. �pecifické opatrenia pre trichlóretén (TCE)

CAS è. 79-01-6

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty

Mno�stvo

(g/t)27)

Koncentrácia

(mg/l)28)

a) Výroba trichlóreténu (TCE) a tetrachlóreténu (PCE) 2,5 0,5

b) Pou�ívanie TCE na odmas�ovanie kovov29) � 0,1

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo neprekroèí za rok 30 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený monitorovací postup.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia TCE v povrchových vodách nesmie by� vy��ia ako 10 µg/l.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie trichlóreténu vo vypú��aných odpadových vodách a  vo vodnom prostredí je ply-
nová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom. Limit detek-
cie pre TCE je 0,1 µg/l pre povrchové vody a 10 µg/l pre vypú��ané odpadové vody.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty detekèného
limitu.
Koncentráciu TCE mo�no urèi� s  odkazom na mno�stvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, �e tieto metódy dávajú
pri pou�ití zodpovedajúceho rozpú��adla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získa� koeficient na prepoèítanie medzi
koncentráciou TCE a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.
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27) Pre výrobu a), limitné hodnoty pre vypú��anie TCE sa vz�ahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.
28) Pre výrobu a), limitné hodnoty pre vypú��anie TCE sa vz�ahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE.

Pre existujúce podniky, ktoré pou�ívajú dehydrochloráciu tetrachlóretánu, výrobná kapacita sa rovná kapacite výroby TCE-PCE,
pomer TCE-PCE výroby je 1:3.
Výrobná alebo spracovate¾ská kapacita je kapacita urèená v povolení alebo je daná najvy��ím roèným vyprodukovaným alebo
spracovaným mno�stvom poèas �tyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

29) Tieto limitné hodnoty sa pou�ijú len pre priemyselné zariadenia s vypú��aním, ktoré prekraèuje 30 kg/za rok.



13. �pecifické opatrenia pre tetrachlóretén (PCE)

CAS è. 127-18-4

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo

(g/t)30)

Koncentrácia

(mg/l)31)

a) Výroba TCE a  PCE (TCE-PCE proces) 2,5 0,5

b) Výroba tetrachlórmetánu a  PCE (TETRA-PCE proces) 2,5 1,25

c) Pou�ívanie PCE na odmas�ovanie kovov32) � 0,1

d) Výroba chlórfluoro-uhlièitanov33) � �

Limitné hodnoty zneèistenia pre priemerné denné hodnoty sú dvojnásobné oproti zodpovedajúcim mesaèným hod-
notám uvedeným v  tabu¾ke.
Ak vypú��ané mno�stvo neprekroèí za rok 30 kg, mô�e sa zavies� zjednodu�ený monitorovací postup.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia PCE v povrchových vodách nesmie prevý�i� hodnotu 10 µg/l.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda stanovenia perchlóretylénu (PCE) vo vypú��aných odpadových vodách a v  povrchových vodách
je plynová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom. Limit
detekcie pre TCE je 0,1 µg/l pre  povrchové vody a 10 µg/l pre vypú��ané odpadové vody.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu de-
tekcie.
Koncentráciu PCE mo�no urèi� s  odkazom na mno�stvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, �e tieto metódy dávajú
pri pou�ití zodpovedajúceho rozpú��adla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získa� koeficient na prepoèítanie medzi
koncentráciou PCE a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.
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30) Pre výrobu a) a b) sa limitné hodnoty PCE vz�ahujú na celkovú výrobnú kapacitu TCE + PCE alebo TETRA + PCE.
Výrobná/spracovacia kapacita je kapacita autorizovaná správou podniku alebo je daná najvy��ím roèným vyprodukova-
ným/spracovaným mno�stvom poèas �tyroch rokov pred udelením alebo preverením povolenia.

31) Limitné hodnoty koncentrácie pre PCE sa vz�ahujú na tieto referenèné hodnoty:
a) 5m3/t výroby TCE+PCE,
b) 2 m3/t výroby TETRA+PCE.

32) Tieto limitné hodnoty sa pou�ijú len pre priemyselné zariadenia s vypú��aním, ktoré prekraèuje 30 kg/za rok.
33) V súèasnosti nemo�no urèi� limitné hodnoty.



14. �pecifické opatrenia pre trichlórbenzén (TCB)34)

CAS è. 12002-48-1

ÈAS� A: Limitné hodnoty zneèistenia  a postup ich monitorovania vo vypú��aných odpadových vodách

Výrobná prevádzka

Limitné hodnoty zneèistenia

Mno�stvo

(g/t)35)

Koncentrácia

(mg/l)36)

a) Výroba TCB dehydrochloráciou HCH a/alebo spracovanie TCB 10 1

b) Výroba a/alebo spracovanie chlórbenzénu chloráciou benzénu 0,5 0,05

Priemerné denné limitné hodnoty sú dvojnásobkom priemerných mesaèných hodnôt uvedených v  tabu¾ke.

ÈAS� B: Kvalitatívne ciele

Koncentrácia TCB v povrchových vodách nesmie prevý�i� 0,4 µg/l.
Koncentrácia TCB v  povrchových vodách, sedimentoch a/alebo mäkký�och a/alebo v rybách nesmie v èase výrazne
vzrasta�.

ÈAS� C: Odporúèané metódy merania a limity detekcie

Odporúèaná metóda na stanovenie trichlórbenzénu (TCB) vo vypú��aných odpadových vodách a v  povrchových vo-
dách je plynová chromatografia s  detektorom elektrónového záchytu po extrakcii zodpovedajúcim rozpú��adlom. Li-
mit detekcie pre ka�dý izomér zvlá�� je 10 ng/l pre povrchové vody a 1µg/l pre vypú��ané odpadové vody.
Odporúèaná metóda na stanovenie TCB v sedimentoch a organizmoch je plynová chromatografia s detektorom elek-
trónového záchytu po príslu�nej úprave vzoriek. Detekèný limit pre ka�dý izomér zvlá�� je 1mg/kg su�iny.
Koncentráciu TCB mo�no urèi� s  odkazom na mno�stvo AOX, EOX alebo VOX za predpokladu, �e tieto metódy dávajú
pri pou�ití zodpovedajúceho rozpú��adla rovnaké výsledky. Na to je potrebné získa� koeficient na prepoèítanie medzi
koncentráciou TCB a koncentráciou parametra, ktorý bol stanovený.
Správnos� a presnos� metódy musí by� 50  % pri koncentrácii, ktorá predstavuje dvojnásobok hodnoty limitu de-
tekcie.
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34) TCB sa mô�e vyskytova� ako jeden z týchto troch izomérov:
1,2,3-TCB-CAS 87/61-6,
1,2,4-TCB-CAS 120-82-1 (è. 118 zoznamu EHS),
1,3,5-TCB-CAS 180/70-3.
Technický TCB (è. 117 zoznamu EHS) je zmesou týchto troch izomérov s prevahou 1,2,4-TCB a mô�e takisto obsahova� malé
mno�stvá di- a tetrachlórbenzénu. Tieto opatrenia sa v�dy vz�ahujú na sumu TCB (súèet troch izomérov) len v rámci tejto prílohy.

35) Limitné hodnoty pre vypú��anie TCB (súèet troch izomérov) sú dané:
pre výrobné prevádzky a): vo vz�ahu k celkovej výrobnej kapacite TCB,
pre výrobné prevádzky b): vo vz�ahu k celkovej výrobnej kapacite mono- a dichlórbenzénov.

36) Limitné koncentrácie sa vz�ahujú na tieto referenèné hodnoty:
výrobné prevádzky a): 10 m3/t vyrobeného alebo spracovaného TCB,
výrobné prevádzky b): 10 m3/t vyrobených alebo spracovaných mono- a dichlórbenzénov.


