
Tlačivo 2.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 2

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Názov firmy:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

Príloha č. 7
k vyhláške č. 44/1999 Z. z.
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Tlačivo 2.1.1 Deklarácia vývozu a dovozu pod¾a zoznamu 2

Kód vývozcu/dovozcu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Vyvezené množstvo:

/. Dovezené množstvo:

/. Krajina poskytnutia alebo zdroja:

/. Meno príjemcu alebo dodávate¾a:

/. Adresa (ulica):
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Tlačivo 2.2 Deklarácia výrobných zón pod¾a zoznamu 2

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (okres):

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Iná informácia o výrobnej zóne:

Deklarovanie výrobných zón pod¾a zoznamu 2

/. Počet deklarovaných závodov pod¾a zoznamu 2 vo výrobnej zóne:

/. Vyrábala sa v tejto výrobnej zóne počas predchádzajúceho roka, alebo sa predpokladá na tomto mieste závodu

 v budúcom roku vyrobi� akúko¾vek chemikáliu zo zoznamu 2 s väčším úhrnným množstvom, ako je deklaračné
minimum?
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Tlačivo 2.3 Deklarácia závodov zo zoznamu 2

(Vyplňte tlačivo pre každý závod používajúci chemikálie zo zoznamu 2.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Meno závodu:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje tento závod:

/. Presná lokalizácia závodu vo výrobnej zóne:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Iné informácie o závode:

Hlavná činnos� závodov zo zoznamu 2

/. Účel nakladania (vývoj, výroba, spotreba, spracovanie, skladovanie, vývoz, dovoz):

/. Hlavná činnos� závodu z h¾adiska produktov (farbivá, polyméry, kozmetické prípravky, pesticídy atï.):
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Tlačivo 2.3.1 Činnos� závodu vz�ahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2

(Vyplňte to¾ko tlačív, ko¾ko je nevyhnutné, na deklarovanie činností každého závodu vo výrobnej zóne.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Označte nižšie uvedené činnosti podnikov, a to výrobu, spracovanie, spotrebu chemikálií zo zoznamu 2.

  Výroba:

  Spracovanie:

  Spotreba:

/. Uveïte, či ide o jednoúčelový, alebo viacúčelový závod:

/. Ak je viacúčelový, špecifikujte ostatné činnosti vz�ahujúce sa na chemikálie zo zoznamu 2.

  Skladovanie:

  Distribúcia:

  Vývoz:

  Dovoz:

(Deklarujte výrobnú kapacitu závodu pre každú chemikáliu zo zoznamu 2 v nasledujúcom tlačive 2.3.2.)
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Tlačivo 2.3.2 Výrobná kapacita závodov pre všetky deklarované chemikálie zo zoznamu 2

(Pri prvotnej deklarácii zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je potrebné deklarova� výrobnú kapacitu
závodov pri všetkých chemikáliách zo zoznamu vyrobených, spracovaných alebo spotrebovaných v tomto závode.
Pri ročných deklaráciách uveïte zmeny, ak nastali vo výrobnej kapacite v porovnaní s predchádzajúcimi deklará-
ciami.)

Kód závodu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):
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Tlačivo 2.4 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 2 nad deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Vyplňte to¾ko tlačív, ko¾ko je nevyhnutné na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu 2 vo výrobnej zóne.)

Pri prvotných informáciách poskytnite tieto informácie pre každý z predchádzajúcich troch kalendárnych rokov.

Kód výrobnej zóny:

Uveïte rok, na ktorý sa údaje vz�ahujú:

Chemický názov IUPAC:

Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:

K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec (ako prílohu):

Registračné číslo CAS:

Celkové množstvo chemikálie zo zoznamu 2 vyrobenej, spracovanej, spotrebovanej, dovezenej alebo
vyvezenej z výrobnej zóny

(Špecifikujte hmotnostnú jednotku pri každom deklarovanom množstve.)

Vyrobené množstvo:

Spracované množstvo:

Spotrebované množstvo:

Dovezené množstvo:

Vyvezené množstvo:

Dôvod, pre ktorý sa chemikália vyrábala, spracúvala alebo spotrebovala

Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 2 na mieste; špecifikujte typ výrobku (polyméry, kozmetické
výrobky, lieky, farbivá atï.):

Uskutočnil sa priamy vývoz z výrobnej zóny?

Ak áno, špecifikujte, o ktoré štáty šlo:

Predaj alebo prevoz na samotnom území alebo na iné miesto pod správou alebo kontrolou Slovenskej republiky
(vyznačte miesto určenia):

Iné odvetvie priemyslu:

Obchodná firma:

Iné miesto určenia:

Uveïte konečný výrobok vyrobených/premiestnených chemikálií, ak je to možné.

Iný dôvod, pre ktorý sa daná chemikália zo zoznamu 2 vyrábala, spracúvala, spotrebúvala:
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Tlačivo 2.5  Predpokladaná činnos� vz�ahujúca sa na chemikálie zo zoznamu 2 v množstve 
          presahujúcom deklaračné minimum vo výrobnej zóne

(Zopakujte nasledujúci blok informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie činnosti vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

(Pri každej chemikálii zo zoznamu 2 vyplňte toto tlačivo na deklarovanie všetkých činností vo výrobnej zóne
týkajúcich sa tejto chemikálie.)

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

Výroba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá vyrobi� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spracovanie:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spracova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Spotreba:
/. Celkové množstvo, ktoré sa predpokladá spotrebova� počas budúceho kalendárneho roka:

/. Obdobie:

Dôvody, pre ktoré sa chemikália bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�

/. Spracovanie a spotreba chemikálie zo zoznamu 2 na mieste; špecifikujte typ výrobku:

/. Priamy vývoz z výrobnej zóny (kraj/miesto určenia):

/. Iný priemysel:

/. Obchodná firma:

/. Iné miesto určenia:

/. Špecifikujte inú príčinu, pre ktorú sa chemikália zo zoznamu 2 bude vyrába�, spracúva� alebo spotrebúva�:
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Tlačivo 2.6 Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby 
          chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre všetky výrobné zóny zahŕňajúce závody, ktoré od 1. januára 1946 vyrábajú chemikálie zo
zoznamu 2 pre chemické zbrane (pre každú výrobnú zónu vyplňte tlačivo 2.7.)

Kód výrobnej zóny:

/. Názov výrobnej zóny:

/. Meno majite¾a, spoločnosti alebo podniku, ktorý prevádzkuje výrobnú zónu:

/. Adresa (ulica):

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Zemepisná šírka/dĺžka — presná poloha:

/. Dodatočná informácia o výrobnej zóne:
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Tlačivo 2.7 Deklarácia závodov vyrábajúcich chemikálie zo zoznamu 2 na účely výroby 
          chemických zbraní

Pre každý závod vyrábajúci chemikálie zo zoznamu 2 od 1. januára 1946 pre chemické zbrane vyplňte toto tlačivo,
ako aj tlačivo 2.7.1 a 2.7.2.

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Názov závodu:

/. Meno majite¾a závodu:

/. Presná poloha závodu vo výrobných zónach:

  Číslo objektu:

  Číslo budovy:

/. Dodatočná informácia o závode:

Hlavné činnosti závodov zo zoznamu 2 (súčasné činnosti)

/. Hlavná činnos�, typ činnosti:

/. Hlavná činnos� z h¾adiska produktov:
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Tlačivo 2.7.1 Súčasná činnos� závodu používaného na predchádzajúcu výrobu chemikálií 
             zo zoznamu 2 na účely výroby chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre deklarované súčasné činnosti všetkých závodov zo zoznamu 2 vo výrobnej zóne.)

Kód závodu:

Kód výrobnej zóny:

/. Uveïte nižšie uvedené činnosti, ako je výroba, spracovanie, spotreba chemikálií zo zoznamu 2:

  výroba:

  spracovanie:

  spotreba:

/. Uveïte, či závod je jednoúčelový, alebo viacúčelový:

/. Ak ide o viacúčelový závod, špecifikujte ostatné činnosti súvisiace s deklaráciou chemikálií zo zoznamu 2:

(Deklarujte výrobnú kapacitu závodu pre všetky chemikálie deklarované v zozname 2 v nasledujúcom tlačive 2.7.2.)
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Tlačivo 2.7.2 Informácia o každej chemikálii zo zoznamu 2 súčasnej výrobnej kapacity závodov
            používanej na predchádzajúcu výrobu chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby
            chemických zbraní

(Pri prvotnej deklarácii zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie výrobnej
kapacity závodu pre každú chemikáliu zo zoznamu 2 vyrobenú, spracovanú alebo spotrebovanú v tomto závode.)

Kód závodu:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Výrobná kapacita:

/. Kalkulačná metóda (nominálna alebo projektovaná):
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Tlačivo 2.8  Deklarácia predchádzajúcej výroby chemikálií zo zoznamu 2 na účely výroby 
            chemických zbraní

(Vyplňte tlačivo pre všetky chemikálie zo zoznamu 2 vyrábané vo výrobnej zóne.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Bežný alebo obchodný názov chemikálie používanej v zariadení:
   K deklaračnému tlačivu priložte štruktúrny vzorec.

/. Registračné číslo CAS:

(Zopakujte nasledujúce bloky informácií, ko¾ko ráz je to potrebné, na deklarovanie všetkých chemikálií zo zoznamu
2 vyrábaných vo výrobnej zóne.)

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:

/. Približné obdobie výroby:

/. Vyrobené množstvo:
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Tlačivo 2.8.1  Miesto, kam boli dodané chemikálie zo zoznamu 2 vyrobené vo výrobnej zóne na účely
             výroby chemických zbraní

(Pre všetky chemikálie zo zoznamu 2 vyrobené na účely výroby chemických zbraní.)

Kód výrobnej zóny:

/. Chemický názov IUPAC:

/. Registračné číslo CAS:

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):

/. Poloha:

/. Mesto (obvod):

/. Kraj (štát, iné):

/. Krajina:

/. Konečný výrobok (ak je známy):
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