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PACHETUL PRIVIND MĂRFURILE

ANEXĂ
la
Propunerea de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
privind recunoașterea reciprocă a mărfurilor comercializate în mod legal în alt stat
membru
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ANEXĂ
Declarație de recunoaștere reciprocă în sensul Regulamentului [XXX/YYYY]
1.

Identificator unic al mărfurilor sau al tipului de mărfuri: [Observație: a se introduce
numărul mărfurilor sau un alt indicator al referinței care identifică în mod unic
mărfurile sau tipul de mărfuri]

2.

Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3.

Descrierea mărfurilor sau a tipului de mărfuri care face obiectul declarației:
[Observație: descrierea ar trebui să fie suficient de detaliată pentru a permite
identificarea mărfurilor din motive de trasabilitate. Ea poate fi însoțită de o
fotografie, după caz]

4.

Declarații și informații privind legalitatea comercializării mărfurilor sau a tipului de
mărfuri:

4.1.

Mărfurile sau tipul de mărfuri descrise mai sus respectă normele relevante aplicabile
în statul membru identificat mai jos: Titlul, în fiecare caz în parte, al normelor
relevante aplicabile în statul membru respectiv:

4.2.

Referința procedurii de evaluare a conformității aplicabilă mărfurilor sau tipului de
mărfuri și/sau a testelor efectuate de un organism de evaluare a conformității (dacă sa efectuat o astfel de procedură sau dacă au avut loc astfel de teste):

5.

Declarații și informații privind comercializarea mărfurilor sau a tipului de mărfuri:

5.1.

Mărfurile sau tipul de mărfuri sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali pe piața
internă a unui stat membru.

5.2.

Informații cu privire la natura elementelor de probă care dovedesc că mărfurile sau
tipul de mărfuri sunt puse la dispoziția utilizatorilor finali în statul membru respectiv,
inclusiv detalii privind statul membru relevant și data la care mărfurile au fost puse
pentru prima dată la dispoziția utilizatorilor finali pe piața internă a statului membru
respectiv:

6.

Orice informații suplimentare considerate relevante pentru a evalua dacă mărfurile
sau tipul de mărfuri sunt comercializate în mod legal în statul membru respectiv

7.

Prezenta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a semnatarilor:

Semnat pentru și în numele
(locul și data emiterii):
(numele, funcția) (semnătura):
În cazul în care un alt operator economic completează punctul 5:
Semnat pentru și în numele:
(locul și data emiterii)
(numele, funcția) (semnătura)
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