
 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: 

Dátum: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: 

Meno overovateľa/alternatíva: Podpis a pečiatka/elektronický podpis:

 IČO, DIČO:

 Adresa:

 IČO, DIČO:

 Obchodné meno:


 ODBERATEĽ
Vypĺňa sa iba v prípade vývozu zo Slovenskej republiky
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POTVRDENIE O PÔVODE BIOPALIVA ALEBO BIOKVAPALINY 
 
 
Energetický obsah:
Množstvo:
 Druh látky: 
 Druh látky: 
 KN látky: 
 Druh látky: 
 KN látky: 
EČ Dodávateľa:
Meno štatutára/zodpovednej osoby:
Dátum:
Podpis a pečiatka/elektronický podpis:
  kritériá trvalej udržateľnosti podľa     
  zákona č. 309/2009 Z. z. v z. n. p.
Zaškrtne subjekt žiadajúci o overenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny. žaškrtne 
   Vyprodukované z odpadov, zvyškov vrátane poľnohospodárskeho, akvakultúrneho, rybárskeho a lesníckeho   
   zvyšku alebo z nepotravinárskeho celulózového materiálu a lignocelulózového materiálu: 
Dátum:
EČ Potvrdenia:
Emisie počas životného cyklu:
Spôsob výpočtu:
Podľa 
výpočtu
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.
Meno overovateľa/alternatíva:
Podpis a pečiatka/elektronický podpis:
8.2.1.3144.1.471865.466429
Ministry of the Environment
Mario Gnida
Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny
	PrintButton1: 
	EmailSubmitButton1: 
	Priestor pre zadanie identifikačných údajov právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vydáva potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny.: 
	Vyberte jednotku energetického obsahu dodávky: 
	Evidenčné číslo dodávateľa, potrebné na účely evidencie potvrdení.  Číslo musí byť jedinečné pre právnickú alebo fyzickú osobu (za najlepšiu možnosť je považované prepojenie s hmotnostnou bilanciou): 
	Vyberte jednotku objemu/hmotnosti dodávky: 
	Zo zoznamu vyberte, či sa potvrdenie vydáva pre biopalivo alebo biokvapalinu: 
	Name: 
	nienesplna: 0
	anosplna: 0
	BBKriteriaTU: 
	Vyberte hodnotu podľa účelu použitia biokvapaliny alebo biopaliva nasledovne: V prípade biokvapalín používaných na výrobu elektriny hodnotu 91 gCO2eq/MJ. V prípade biokvapalín používaných na výrobu tepla hodnotu 77 gCO2eq/MJ. V prípade biokvapalín používaných na kombinovanú výrobu elektriny a tepla hodnotu 85 gCO2eq/MJ. V prípade biopalív sa používa hodnota 83,8 gCO2eq/MJ ak nie je známa novšia priemerná hodnota skutočných emisií z fosílnej zložky automobilového benzínu a motorovej nafty spotrebovaných  Spoločenstve, ktoré boli oznámené podľa smernice 98/70/ES. Referenčná hodnota pre biopalivo (83,8 gCO2eq/MJ) sa vypĺňa automaticky.   : 
	Nievypocet: 0
	Anovypocet: 0
	Nieurcene: 0
	Anourcene: 0
	nieodpad: 0
	anoodpad: 0
	ResetButton1: 



