
Prohlášení odkazem na dodavatele látky 

 [hlavička společnosti] 

Datum _____________ 

Příslušným orgánům členských států pro implementaci nařízení (EU) č. 528/2012 

Vážení, 

Splnění čl. 95 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 

Níže podepsaný zástupce [uveďte název společnosti], uvádějící na trh biocidní přípravky 
[uveďte názvy biocidních přípravků, případně i jejich národní registrační čísla] pro použití v 
typech přípravků [uveďte čísla všech typů přípravků, v nichž je zamýšleno užití], které 
obsahují účinné látky1 [uveďte název, číslo CAS a EC účinných látek2], prohlašuje, že pro výše 
uvedené biocidní přípravky3: 

□ společnost [uveďte název společnosti] uvedená na seznamu podle čl. 95 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 528/2012 jako dodavatel látky je dodavatelem této látky.  

□ společnost [uveďte název společnosti], která je pobočkou/distributorem [nehodící se 
škrtněte] [uveďte název společnosti] uvedené na seznamu podle čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) č. 
528/2012 jako dodavatel látky je dodavatelem této látky. 

□ má společnost je uvedena na seznamu podle čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 jako 
dodavatel látky. 

□ má společnost je pobočkou/distributorem společnosti [uveďte název společnosti], která je 
uvedena na seznamu podle čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 jako dodavatel látky. 

Na požádání mohou být předloženy kopie příslušných potvrzení o dodávce4. 

Podpis: [podpis zástupce společnosti odpovědného za umístění na trh] 

Jméno a funkce: __________________________ 

 

                                                 
1 Všechny biocidní přípravky podle tohoto prohlášení musí obsahovat stejné účinné látky 
2 K dispozici na seznamu účinných látek a dodavatelů ECHA na https://echa.europa.eu/information-on-

chemicals/active-substance-suppliers 
3 Jestliže je třeba uvést více než jednu společnost, zejména u biocidních přípravků obsahujících více než jednu 

účinnou látku, zkopírujte podle potřeby tento odstavec a na konec každého odstavce uveďte název účinné 
látky, které se daný odstavec týká. 

4 Tato potvrzení však mohou být předložena pouze v prvních dvou případech, neboť další dva případy, zejména 
poslední, se mohou týkat situace, kdy je dodavatel látky třetí stranou, jako je například výrobce na zakázku, 
neuvedenou v seznamu podle článku 95. 


