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 Adresa:

 Obchodné meno:

 Adresa:

 Obchodné meno:
 ODBERATEĽ DODÁVATEĽ

POTVRDENIE O PÔVODE BIOPALIVA ALEBO BIOKVAPALINY  
  

Energetický obsah:Množstvo:
 Druh látky: 

Typ látky: 

  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 Pôvod a % obsah: 

 Druh látky: 
 KN látky: 

 Pôvod a % obsah: 

 Druh látky: 
 KN látky: 

 Pôvod a % obsah: 

EČ Dodávateľa: Meno štatutára/zodpovednej osoby: Dátum: Podpis a pečiatka/elektronický podpis:

   Nespĺňa   Spĺňa  kritériá trvalej udržateľnosti podľa  
  zákona č. 309/2009 Z. z. v z. n. p.

 Referenčná hodnota: 

   Vyprodukované z odpadov, zvyškov vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho    
   zvyšku alebo z nepotravinárskeho celulózového materiálu a lignocelulózového materiálu: 

Podpis a pečiatka/elektronický podpis:Dátum:Meno overovateľa/alternatíva overenia:EČ Potvrdenia:

Emisie počas životného cyklu: Spôsob výpočtu:

   nie
   áno

Podľa  
výpočtu

   nie
   áno

Podľa  
určených hodnôt

  Deklarovaná úspora emisií  
  skleníkových plynov  
  z biopaliva/biokvapaliny  [%]   
 

  Celkové emisie skleníkových     
  plynov zo životného cyklu     
  biopaliva/biokvapaliny   
  [gCO2eq/MJ] 
 

 Druh: 

 Položka II.

 KN: 
 Položka I. 

 Položka III. 

 KN látky: 
  

 I.

  
 II.

  
 III.

   nie   áno
   áno    nie
   áno    nie

 Poznámky: 


 ODBERATEĽ
Vypĺňa sa iba v prípade vývozu zo Slovenskej republiky
 DODÁVATEĽ
POTVRDENIE O PÔVODE BIOPALIVA ALEBO BIOKVAPALINY 
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