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PAKIET TOWAROWY

ZAŁĄCZNIK
do
wniosku dotyczącego
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu
w innym państwie członkowskim
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ZAŁĄCZNIK
Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów rozporządzenia [XXX/YYYY]
1.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub rodzaju towarów: [Uwaga:
podać numer towarów lub inne oznaczenie referencyjne, które pozwala
jednoznacznie zidentyfikować towary lub rodzaj towarów]

2.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela:

3.

Opis towarów lub rodzaju towarów będących przedmiotem oświadczenia: [Uwaga:
opis powinien być wystarczający, aby umożliwić identyfikację towarów do celów
identyfikowalności. W stosownych przypadkach można dołączyć zdjęcie.]

4.

Oświadczenie i informacje dotyczące legalności wprowadzenia do obrotu towarów
lub rodzaju towarów:

4.1.

Towary lub rodzaj towarów, które opisano powyżej, zachowują zgodność
z określonymi poniżej odpowiednimi przepisami mającymi zastosowanie w państwie
członkowskim: W każdym przypadku podać tytuł odpowiednich przepisów
mających zastosowanie w tym państwie członkowskim:

4.2.

Odniesienie do procedury oceny zgodności mającej zastosowanie do towarów lub
rodzaju towarów lub wszelkich badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą
zgodność (jeżeli taka procedura lub takie badania zostały przeprowadzone):

5.

Oświadczenie i informacje dotyczące wprowadzenia do obrotu towarów lub
rodzaju towarów:

5.1.

Towary lub rodzaj towarów są udostępniane użytkownikom końcowym na rynku
krajowym w państwie członkowskim.

5.2.

Informacje świadczące o tym, że towary lub rodzaj towarów udostępnia się
użytkownikom końcowym w tym państwie członkowskim, w tym szczegółowe
informacje na temat odpowiedniego państwa członkowskiego oraz daty, z którą po
raz pierwszy udostępniono towary użytkownikom końcowym na rynku krajowym
w tym państwie członkowskim:

6.

Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne na potrzeby oceny, czy towary lub
rodzaj towarów wprowadzono legalnie do obrotu w danym państwie członkowskim:

7.

Niniejsze oświadczenie zostaje wydane na wyłączną odpowiedzialność osób
składających podpisy:

Podpisano w imieniu:
(miejsce i data wydania):
(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis):
Jeżeli inny podmiot gospodarczy wypełnia pkt 5:
Podpisano w imieniu:
(miejsce i data wydania)

PL

1

PL

(imię i nazwisko, stanowisko) (podpis)
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