GMT d.o.o.
Noršinska ulica 31
9000 Murska Sobota
Priloga IV

IZJAVA STRANKE
v zvezi s specifično uporabo ali vrstami uporabe omejene predhodne sestavine za eksplozive iz Uredbe (EU) 2019/1148
Evropskega parlamenta in Sveta (1) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.
(Polja izpolnite čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami)
Podpisani,
Ime in priimek (stranka):
Dokazilo o identiteti (osebni dokument, številka, organ izdajatelj):
Pooblaščeni zastopnik:
Družba (matična):
Identifikacijska številka za DDV ali druga identifikacijska številka družbe /naslov:

Trgovska / poslovna / poklicna dejavnost:
Trgovsko ime izdelka

Svinčeno-kislinski
akumulator s pakirano
žveplovo kislino

Omejena predhodna
sestavina za
eksplozive

Št. CAS

žveplova kislina

7664-93-9

Količina
(kg/liter)

Koncentracija

Namen uporabe

38-42%

tekočina za polnjenje oz.
zagon akumulatorja

Izjavljam, da se bo tržni proizvod in snov ali zmes, ki jo vsebuje, uporabljal samo za navedeni namen, ki je v vsakem
primeru legitimen in se bo prodal ali dobavil drugi stranki le, če bo izpolnila podobno izjavo o uporabi, ter ob upoštevanju
omejitev, ki jih glede dajanja na voljo splošnim uporabnikom posameznikom določa Uredba (EU) 2019/1148.
Nadalje izjavljam, da sem od podjetja GMT d.o.o. prejel obsežno obvestilo o uredbi (EU) 2019/1148 o dajanju na trg
in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive – zahteve in obveznosti za oskrbovalno verigo akumulatorjev na nižji
stopnji in izjavljam, da bom spoštoval omejitve iz Uredbe (EU) 2019 / 1148.
Strinjam se, da bodo moji podatki shranjeni v podjetju GMT d.o.o. izključno zaradi skladnosti z Uredbo (EU) 2019/1148.
Podatke si lahko ogledajo in urejajo pooblaščene osebe in jih ne smejo posredovati tretji osebi. Če so potrebne dodatne
informacije, je potrebno ločeno soglasje uporabnika oz stranke.

Podpis:

Ime:

Funkcija:

Datum:

Uredba (EU) 2019/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za
eksplozive, spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 (UL L 186, 11.7.2019, str. 1).
V razpredelnico s snovmi lahko po potrebi dodate nove vrstice.
Veljavnost identifikacijske številke za DDV gospodarskega subjekta lahko preverite na spletišču Komisije za sistem izmenjave
podatkov s področja DDV (VIES). Če to omogočajo nacionalna pravila o varstvu podatkov, bodo nekatere države članice navedle
tudi ime in naslov, vezana na zadevno identifikacijsko številko za DDV, kot sta beležena v nacionalni podatkovni zbirki.

