EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 19. 12. 2017
COM(2017) 796 final
ANNEX 1

BALÍK NÁVRHOV O VÝROBKOCH

PRÍLOHA
k
návrhu
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi predpismi uvedený na trh v
inom členskom štáte
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PRÍLOHA
Vyhlásenie o vzájomnom uznávaní na účely nariadenia [YYYY/XXX]
1.

Jedinečný identifikátor pre tovary alebo druhy tovarov: [Poznámka: vložte číslo
tovaru alebo iný referenčný znak, ktorým sa jednoznačne identifikuje tovar alebo
druh tovaru]

2.

Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

3.

Opis tovaru alebo druhu tovaru uvedeného vo vyhlásení: [Poznámka: opis by mal byť
dostatočný na to, aby umožnil identifikáciu tovaru, pokiaľ ide o vysledovateľnosť.
Môže byť prípadne doplnený fotografiou.]

4.

Vyhlásenie a informácie o zákonnosti uvádzania na trh tovaru alebo druhu tovaru:

4.1.

Tovar alebo druh tovaru opísaný vyššie vyhovuje príslušným normám platným
v členskom štáte uvedenom nižšie: Názov, v každom prípade, príslušných pravidiel
platných v danom členskom štáte:

4.2.

Odkaz na postup posudzovania zhody vzťahujúci sa na tovar alebo druh tovaru
a/alebo akýkoľvek test vykonaný orgánom posudzovania zhody (ak sa takýto postup
uskutočnil alebo ak boli tieto testy vykonané):

5.

Vyhlásenie a informácie o uvádzaní na trh tovaru alebo druhu tovaru:

5.1.

Tovar alebo druh tovaru je sprístupnený koncovým používateľom na domácom trhu
v členskom štáte.

5.2.

Informácie o tom, že tovar alebo druh tovaru je sprístupnený koncovým
používateľom v uvedenom členskom štáte vrátane podrobností o príslušnom
členskom štáte a dátume, kedy bol tovar prvýkrát sprístupnený koncovým
používateľom na domácom trhu v uvedenom členskom štáte:

6.

Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa považujú za relevantné na posúdenie toho, či
je tovar alebo druh tovaru uvedený na trh v danom členskom štáte v súlade
s právnymi predpismi.

7.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť podpísanej osoby:

Podpísané za a v mene
(miesto a dátum vydania):
(meno, funkcia) (podpis):
Ak iný hospodársky subjekt vyplní bod 5:
Podpísané za a v mene:
(miesto a dátum vydania)
(meno, funkcia), (podpis)
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