IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 19.12.2017
COM(2017) 796 final
ANNEX 1

IL-PAKKETT TAL-PRODOTTI

ANNESS
talProposta għal
REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL
dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' prodotti kummerċjalizzati legalment fi Stat
Membru ieħor

MT

MT

ANNESS
Dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent reċiproku għall-finijiet tar-Regolament [XXX/SSSS]
1.

Identifikatur uniku għall-prodotti jew it-tip ta’ prodotti: [Nota: daħħal in-numru talprodotti jew markatur ieħor ta’ referenza li jidentifika b’mod uniku l-prodotti jew ittip ta’ prodotti]

2.

L-isem u l-indirizz tal-produttur jew tar-rappreżentant awtorizzat tiegħu:

3.

Deskrizzjoni tal-prodotti jew tat-tip ta’ prodotti soġġetti għad-dikjarazzjoni: [Nota:
id-deskrizzjoni għandha tkun suffiċjenti sabiex tippermetti li l-prodotti jiġu
identifikati għal raġunijiet ta’ traċċabilità. Hija tista’ tkun akkumpanjata b’ritratt,
fejn ikun xieraq]

4.

Dikjarazzjoni u informazzjoni dwar il-legalità tal-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti
jew tat-tip ta’ prodotti:

4.1.

Il-prodotti jew it-tip ta’ prodotti deskritti hawn fuq huma konformi mar-regoli
rilevanti applikabbli fl-Istat Membru identifikat hawn taħt: It-Titolu, f’kull każ, tarregoli rilevanti applikabbli fl-Istati Membru:

4.2.

Referenza tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità applikabbli għall-prodotti
jew għat-tipi ta’ prodotti, u/jew ta’ kwalunkwe test imwettaq minn korp ta’
valutazzjoni tal-konformità (jekk twettqet proċedura ta’ dan it-tip jew saru xi testijiet
ta’ dan it-tip):

5.

Dikjarazzjoni u informazzjoni dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodotti jew tat-tip
ta’ prodotti:

5.1.

Il-prodotti jew it-tip ta’ prodotti huma disponibbli fis-suq domestiku għall-utenti
finali fi Stat Membru.

5.2.

Informazzjoni li l-prodotti jew it-tip ta’ prodotti huma disponibbli għall-utenti f’dak
l-Istat Membru, inklużi dettalji tal-Istat Membru rilevanti u tad-data meta l-prodotti
saru disponibbli għall-utenti finali fis-suq domestiku f’dak l-Istat Membru:

6.

Kwalunkwe informazzjoni addizzjonali kkunsidrata rilevanti għal valutazzjoni ta’
jekk il-prodotti jew it-tip ta’ prodotti humiex kummerċjalizzati legalment f’dak l-Istat
Membru

7.

Din id-dikjarazzjoni qiegħda tinħareġ taħt ir-responsabbiltà unika tal-firmatarji:

Iffirmata għal u f’isem
(post u data tal-ħruġ):
(isem, funzjoni) (firma) :
U jekk operatur ekonomiku ieħor jimla l-punt 5 :
Iffirmata għal u f’isem:
(post u data tal-ħruġ)
(isem, funzjoni) (firma)
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