
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. EÚ produkt na hnojenie: MIKROKOMPLEX Cu - Mn - Zn

Typ:

2. Meno a adresa výrobcu:

LOVOCHEMIE, a.s.

Terezínská 57

LOVOSICE

Česká republika

3. Toto EÚ vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

4. Predmet vyhlásenia: MIKROKOMPLEX Cu - Mn - Zn
Typ hnojiva

Typ balenia

Detail balenia

Šarže

5. Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s:

Nariadenie (EÚ) 2019/1009, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu

Smernica 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok

Nariadenie (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

6. Odkazy na príslušné harmonizované technické normy alebo na spoločné špecifikácie, ktoré sa použili,

alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda:

Zavedený systém ISO 9000:2016 výrobca

Technologická a výrobná dokumentácia výrobcu

Nariadenie (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu 

nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh

Rozhodnutie č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh

Smernica 2008/98/ES o odpade

Nariadenie (ES) č. 470/2009 o stanovení postupov Spoločenstva na určenie limitov rezíduí 

farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu

7. V uplatniteľnom prípade : notifikovaná osoba … (meno/názov, číslo) vykonala … (opis zásahu) a vydala certifikát alebo rozhodnutie o schválení … (číslo):

8.

9. Doplňujúce informácie:
Podpísané za a v mene:

Lovosice

Ing. Monika Baji, vedúci oddelenia riadenia kvality

IČ: 49100262

PFC 1 (C) (II) (b)

Viaczložkové anorganické hnojivo s obsahom mikroživiny

V uplatniteľnom prípade sú k tomuto EÚ vyhláseniu o zhode priložené EÚ vyhlásenia o zhode pre komponentné EÚ 

produkty na hnojenie tvoriace zmes produktov na hnojenie.


