
Prvotná deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-1: Prvotná deklarácia existujúcich objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C deklarovaných JNO a prílohu II k tlačivu C ostatných objektov zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.

Príloha č. 6
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-2: Prvotná deklarácia nových objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C deklarovaných JNO a prílohu II k tlačivu C ostatných objektov zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-3: Každoročná deklarácia chemikálií a činností objektov zo zoznamu 1 v minulom roku

Označte, ktorých činností a objektov pod¾a zoznamu 1 sa tieto deklarácie týkajú.

Chemikálie zo zoznamu 1, ktoré boli premiestnené:

Jednoúčelový nízkotonážny objekt:

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C na deklarovanie zmien v JNO a prílohu II k tlačivu C na deklarovanie zmien
v ostatných objektoch zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT ):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Deklaračná identifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo C-4: Každoročná deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu C na deklarovanie predpokladaných zmien v JNO a prílohu II k tlačivu C na
deklarovanie predpokladaných zmien v ostatných objektoch zo zoznamu 1.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Príloha I k tlačivu C: Deklarácia jednoúčelového nízkotonážneho objektu (JNO)

Kód JNO:

/. Názov objektu:

/. Meno vlastníka (zástupcu) tohto objektu:

/. Číslo stavby v evidencii katastrálneho úradu:

/. Adresa objektu:

/. Zemepisná šírka, dĺžka — presná poloha:

/. Uveïte ïalšie dodatočné informácie o tomto objekte pod¾a vlastného uváženia:

Priložte technický opis objektu.

/. (i) Detailný opis objektu

/. (ii) Detailné diagramy

/. (v) Inventárny zoznam zariadenia

/. (iii) Objem najväčšej reakčnej nádoby v litroch ___________  

/. (iv) Celkový objem všetkých reaktorov prekračujúcich 5 litrov ___________
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Príloha II k tlačivu C: Deklarácia ostatných objektov pod¾a zoznamu 1

Označte, ktoré z nasledujúcich položiek sa deklarujú.

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

Kód objektu:

/. Názov objektu:

/. Meno vlastníka (zástupcu) tohto objektu:

/. Číslo stavby v evidencii katastrálneho úradu:

/. Adresa objektu:

/. Zemepisná šírka, dĺžka — presná poloha:

/. Uveïte ïalšie dodatočné informácie o tomto objekte pod¾a vlastného uváženia:

Priložte nasledujúce údaje pre technický opis objektu.

/. (i) Detailný opis objektu

/. (ii) Detailné diagramy

/. (iii) Inventárny zoznam zariadenia
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Notifikácia chemikálií a objektov pod¾a zoznamu 1

Tlačivo CN-1: Postup notifikácie plánovaných zmien prvotnej deklarácie deklarovaných objektov

Označte, ktorých objektov zo zoznamu 1 sa týka táto deklarácia.

Jednoúčelový nízkotonážny objekt (JNO):

Ostatné objekty na ochranné účely:

Ostatné objekty na výskum, medicínu a farmáciu:

(Skompletizujte prílohu I alebo II k tlačivám C na vyznačenie plánovaných zmien prvotnej deklarácie.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/ alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.

Strana 376 Zbierka zákonov č. 44/1999 Čiastka 19



Notifikácia presunov chemikálií zo zoznamu 1

Tlačivo CN-2: Notifikácia plánovaných presunov do notifikovaných účastníckych štátov alebo
           z notifikovaných účastníckych štátov

Označte, či je táto notifikácia o poskytnutí alebo o prijatí chemikálie zo zoznamu 1 (len jedna možnos�):

(Skompletizujte prílohu I k tlačivu CN-2 na špecifikáciu presunu.)

Utajenie informácie

Obsahuje táto čas� utajené informácie?

— Ak áno, vyznačte najvyšší stupeň utajenia (T, PT):

— Ak áno, vyznačte aj požadované utajenie pre riadky a/alebo stĺpce označené „/.“ na príslušných tlačivách.
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Príloha I k tlačivu CN-2: Detailná notifikácia plánovaných presunov chemikálií zo zoznamu 1 do
                  notifikovaných účastníckych štátov alebo z notifikovaných účastníckych
                  štátov

(Poskytnutie nasledujúcej informácie pre každý plánovaný presun.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Obsiahnuté množstvo:

/. Plánovaný dátum presunu:

/. Dôvod presunu:

Identifikujte zdroje chemikálií zo zoznamu 1

/. Krajina zdroja:

/. Meno:

/. Adresa (ulica):

Identifikujte príjemcu chemikálie zo zoznamu 1

/. Krajina príjemcu:

/. Meno:

/. Adresa (ulica):
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Tlačivo 1.1  Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1
          Informácia pre všetky chemikálie v JNO a v ostatných objektoch zo zoznamu 1 v
minulom
          roku

(Vyplňte tlačivo pre každú chemikáliu zo zoznamu 1, ktorá bola používaná v JNO alebo v ostatných objektoch zo
zoznamu 1.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

Celkové množstvo chemikálií zo zoznamu 1 používaných v objekte

/. Vyrobené množstvo:

/. Použité výrobné metódy (potrebné iba pre JNO a ostatné objekty na ochranné účely):

/. Spotrebované množstvo:

/. Dôvody spotreby:

/. Celkové množstvo chemikálie získané od ostatných objektov v účastníckych štátoch:

/. Celkové množstvo chemikálie dodané ostatným objektom v účastníckych štátoch:

/. Maximálne množstvo chemikálie zo zoznamu 1 skladované kedyko¾vek v minulom roku:

/. Množstvo chemikálie zo zoznamu 1 uskladnené na konci minulého roku:
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Tlačivo 1.1.1 Každoročná deklarácia chemikálií JNO a ostatných objektov zo zoznamu 1
           Meno a množstvo prekurzorov v zoznamoch 1, 2 alebo 3 použitých na výrobu chemikálií
           zo zoznamu 1

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC zo zoznamu 1 chemickej výroby:

/. Registračné číslo CAS zo zoznamu 1 chemickej výroby:

(Zopakujte nasledujúce informácie na deklarovanie všetkých prekurzorov zo zoznamu použitých na výrobu každej
chemikálie zo zoznamu 1 v objekte.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS prekurzora:

/. Množstvo použitých prekurzorov:
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Tlačivo 1.1.2 Každoročná deklarácia chemikálií zo zoznamu 1 v jednoúčelovom nízkotonážnom
            objekte
            Presun chemikálií do ostatných podnikov zo zoznamu 1 alebo z ostatných podnikov zo
            zoznamu 1

Kód objektu:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých presunov chemikálií
zo zoznamu 1 do JNO alebo z JNO.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

  Udajte, či bola chemikália zo zoznamu 1 prijatá alebo poskytnutá:

/. Množstvo:

/. Meno objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Špecifické ciele presunu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

  Udajte, či bola chemikália zo zoznamu 1 prijatá alebo poskytnutá:

/. Množstvo:

/. Meno objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Špecifické ciele presunu:
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Tlačivo 1.1.3 Každoročná deklarácia ostatných objektov zo zoznamu 1
          Poskytnutie chemikálií zo zoznamu 1 ostatným objektom zo zoznamu 1

Kód objektu:

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých presunov chemikálií
zo zoznamu 1 z iných objektov zo zoznamu 1.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Množstvo:

/. Meno iného objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Cie¾ presunu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Množstvo:

/. Meno iného objektu:

/. Adresa (ulica):

/. Cie¾ presunu:
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Tlačivo 1.2 Detailná každoročná deklarácia presunov do deklarujúcich účastníckych štátov počas 
         minulého roku alebo z deklarujúcich účastníckych štátov počas minulého roku

  (Vyplňte tlačivo pre všetky chemikálie zo zoznamu 1, ktoré boli presunuté.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

  (Zopakujte nasledujúci blok informácií na deklarovanie všetkých presunov chemikálií zo zoznamu 1.)

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:

/. Krajina:

/. Celkové prijaté množstvo:

/. Celkové poskytnuté množstvo:
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Tlačivo 1.2.1 Detailná každoročná deklarácia každého presunu chemikálií zo zoznamu 1

  (Vyplňte tlačivo pri každom presune chemikálií zo zoznamu 1 poskytnutých alebo prijatých.)

  Bola chemikália zo zoznamu 1 poskytnutá alebo prijatá deklarujúcim účastníckym štátom?

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Krajina poskytnutia alebo zdroja:

/. Meno príjemcu alebo dodávate¾a:

/. Adresa (ulica):

/. Účel presunu:

/. Presunuté množstvo:

/. Dátum presunu:
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Tlačivo 1.3 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1 v JNO

  (Zopakujte nasledujúce informácie na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu 1 plánovaných vyrába�,
spotrebúva� alebo skladova� v JNO.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

Predpokladá sa, že táto chemikália zo zoznamu 1 bude

— vyrobená

— spotrebovaná

— uskladnená

/. Predpokladané množstvo výroby:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

Predpokladá sa, že táto chemikália zo zoznamu 1 bude

— vyrobená

— spotrebovaná

— uskladnená

/. Predpokladané množstvo výroby:

/. Účel predpokladanej výroby:
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Tlačivo 1.4 Deklarácia plánovaných činností a predpokladanej výroby chemikálií zo zoznamu 1
           v ostatných objektoch zo zoznamu 1

  (Zopakujte nasledujúcu informáciu, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých časových období výroby
chemikálií zo zoznamu 1 v objektoch zo zoznamu1.)

Kód objektu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:

/. Chemický názov IUPAC:

/. K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec:

/. Registračné číslo CAS:

/. Predpokladané obdobie výroby:

/. Predpokladané vyrobené množstvo:

/. Účel predpokladanej výroby:
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