EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 19.12.2017
COM(2017) 796 final
ANNEX 1

BALÍČEK TÝKAJÍCÍ SE ZBOŽÍ

PŘÍLOHA

návrhu
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném
členském státě
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PŘÍLOHA
Prohlášení o vzájemném uznávání pro účely nařízení [XXX/YYYY]
1.

Jedinečný kód pro zboží nebo druh zboží: [Poznámka: vložte číslo zboží nebo jinou
referenční značku, která jednoznačně identifikuje zboží nebo druh zboží]

2.

Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:

3.

Popis zboží nebo druhu zboží, které je předmětem prohlášení: [Poznámka: popis by
měl postačovat k tomu, aby umožnil identifikaci zboží z důvodů sledovatelnosti. Ve
vhodných případech k němu může být přiložena fotografie]

4.

Prohlášení a informace o tom, že uvádění zboží nebo druhu zboží na trh je v souladu
s právními předpisy

4.1.

Zboží nebo druh zboží popsané výše vyhovuje příslušným pravidlům platným v
členském státě uvedeném níže: U každého případu název příslušných pravidel
platných v uvedeném členském státě:

4.2.

Odkaz na postup posuzování shody vztahující se na zboží nebo druh zboží a/nebo
jakékoli zkoušky provedené subjektem posuzování shody (byl-li takový postup
proveden nebo byly-li takové zkoušky provedeny):

5.

Prohlášení a informace o uvádění zboží nebo druhu zboží na trh

5.1.

Zboží nebo druh zboží jsou dodávány konečným uživatelům na domácím trhu
v členském státě.

5.2.

Informace o tom, že zboží nebo druh zboží jsou dodávány konečným uživatelům v
uvedeném členském státě, včetně podrobností o příslušném členském státě a data,
kdy bylo zboží konečným uživatelům na domácím trhu v uvedeném členském státě
dodáno poprvé:

6.

Jakékoli další informace považované za důležité k posouzení toho, zda zboží nebo
druh zboží jsou uváděny na trh v uvedeném členském státě v souladu s právními
předpisy.

7.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost signatářů:

Podepsáno za a jménem:
(místo a datum vydání):
(jméno, funkce) (podpis):
A pokud jiný hospodářský subjekt vyplňuje bod 5:
Podepsáno za a jménem:
(místo a datum vydání)
(jméno, funkce) (podpis)
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