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BLAGOVNI SVEŽENJ

PRILOGA
k
predlogu
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici
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PRILOGA
Izjava o vzajemnem priznavanju za namene Uredbe [XXX/YYYY]
1.

Edinstvena identifikacijska oznaka blaga ali vrste blaga: [Opomba: vstavite številko
ali drug referenčni označevalec blaga, ki edinstveno identificira blago ali vrsto
blaga.]

2.

Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:

3.

Opis blaga ali vrste blaga, ki je predmet izjave: [Opomba: opis mora biti dovolj
izčrpen, da omogoča prepoznavo blaga zaradi sledljivosti. Kadar je ustrezno, se
lahko priloži fotografija.]

4.

Izjava in informacije o zakonitosti trženja blaga ali vrste blaga:

4.1.

Zgoraj opisano blago ali vrsta blaga je v skladu z ustreznimi predpisi, ki se
uporabljajo v spodaj navedeni državi članici: za vsak primer posebej naslov ustreznih
predpisov, ki se uporabljajo v navedeni državi članici:

4.2.

Sklicevanje na postopek ugotavljanja skladnosti, ki se uporablja za blago ali vrsto
blaga in/ali kakršne koli preizkuse, ki jih opravi organ za ugotavljanje skladnosti (če
je bil ta postopek izveden ali če so bili taki preizkusi izvedeni):

5.

Izjave in informacije o trženju blaga ali vrste blaga:

5.1.

Blago ali vrsta blaga je dano na voljo končnim uporabnikom na domačem trgu v
državi članici.

5.2.

Informacije, da je blago ali vrsta blaga dano na voljo končnim uporabnikom v
navedeni državi članici, vključno s podrobnostmi zadevne države članice in
datumom, ko je bilo blago prvič dano na voljo končnim uporabnikom na domačem
trgu v navedeni državi članici:

6.

Kakršne koli dodatne informacije, ki se štejejo za ustrezne pri oceni, ali se blago ali
vrsta blaga zakonito trži v navedeni državi članici.

7.

Ta izjava je izdana na izključno odgovornost podpisnikov:

Podpisano za in v imenu:
(kraj in datum izdaje):
(ime, funkcija) (podpis):
In če drug gospodarski subjekt izpolni točko 5:
Podpisano za in v imenu:
(kraj in datum izdaje)
(ime, funkcija) (podpis)
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