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ПАКЕТ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ ЗА СТОКИТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
към
Предложение за
РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
относно взаимното признаване на стоки, законно пуснати на пазара в друга
държава членка
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Декларация за взаимно признаване за целите на Регламент [XXX/ГГГГ]
1.

Уникален идентификационен код на стоките или на типа стоки: [Забележка:
Въведете номера на стоките или друго обозначение за справка, което
еднозначно идентифицира стоките или типа стоки]

2.

Име и адрес на производителя или на неговия упълномощен представител:

3.

Описание на стоките или на типа стоки, предмет на декларацията: [Забележка:
Описанието трябва да бъде достатъчно подробно, така че да дава
възможност за идентифициране на стоките с цел проследимост. Където е
подходящо, към него може да се прилага снимка.]

4.

Декларация и информация относно законосъобразността на пускането на
стоките или на типа стоки:

4.1.

Стоките или типът стоки, описани по-горе, съответстват на имащите към тях
отношение правила, приложими в държавата членка, посочена по-долу:
Заглавия, поотделно, на имащите отношение правила, приложими в посочената
държавата членка:

4.2.

Препратка към процедурата за оценяване на съответствието, приложима към
стоките или към типа стоки, и/или към изпитвания, извършени от орган за
оценяване на съответствието (ако е проведена такава процедура или ако са
извършени такива изпитвания):

5.

Декларация и информация относно пускането на пазара на стоките или на
типа стоки:

5.1.

Стоките или типът стоки се предоставят на крайни ползватели на вътрешния
пазар на държава членка.

5.2.

Информация относно това, че стоките или типът стоки се предоставят на
крайни ползватели в посочената държава членка, включително информация коя
е съответната държава членка и на коя дата стоките са били предоставени на
крайни ползватели на вътрешния пазар на посочената държава членка:

6.

Всякаква допълнителна информация, считана за имаща отношение към
оценката дали стоките или типът стоки са законно пуснати на пазара в
посочената държава членка:

7.

Отговорност за съдържанието на настоящата декларация носят единствено
подписалите я лица:

Подпис за и от името на
(място и дата на издаване):
(име, длъжност) (подпис):
Ако друг икономически оператор попълва точка 5:
Подпис за и от името на:
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(място и дата на издаване)
(име, длъжност) (подпис)
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