
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Produkt nawozowy UE: GSH NPK 10 - 10 - 10 + 13S

Rodzaj:

2. Imię i nazwisko lub nazwa i adres producenta:

LOVOCHEMIE, a.s.

Terezínská 57

LOVOSICE

Republika Czeska

3. Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot deklaracji: GSH NPK 10 - 10 - 10 + 13S
Rodzaj nawozu

Rodzaj opakowania

Szczegóły dotyczące opakowania

Seria

5. Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z:

Rozporządzenie (UE) 2019/1009, ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE

Dyrektywa 2012/18/EU w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi

Rozporządzenie (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych

Rozporządzenie (WE) NR 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów

Rozporządzenie (WE) NR 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

6. Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub wspólnych specyfikacji, które zastosowano, lub 

do innych specyfikacji technicznych, w oparciu o które deklarowana jest zgodność:

Ustanowiony system ISO 9000: 2016 producenta

Dokumentacja technologiczna i produkcyjna producenta

Rozporządzenie (WE) NR 765/2008 ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i 

nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu

Decyzja NR 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów

do obrotu

Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów

Rozporządzenie (WE) NR 470/2009 ustanawiające wspólnotowe procedury określania 

maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach 

spożywczych pochodzenia zwierzęcego

7. W stosownych przypadkach:jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła … (opis interwencji) … i wydała certyfikat lub decyzję o zatwierdzeniu … (numer):

8.

9. Informacje dodatkowe:
Podpisano przez i w imieniu:

Lovosice

Ing. Monika Baji, kierownik działu zarządzania jakością

ID: 49100262

PFC 1(C)(I)(a)(ii)

Wieloskładnikowy stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

W stosownych przypadkach, do niniejszej deklaracji zgodności UE załącza się deklaracje zgodności UE dla elementów 

składowych produktu nawozowego mieszanego będących produktem nawozowym UE.


