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MELLÉKLET
a következőhöz:
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről

HU

HU

MELLÉKLET
Kölcsönös elismerésről szóló nyilatkozat az [XXX/YYYY] rendelet alkalmazásában
1.

Az áru vagy az árutípus egyedi azonosítója: [Megjegyzés: olyan áruazonosító számot
vagy más viszonyítási jelölőt kell megadni, amely egyedileg azonosítja az árut vagy
az árutípust]

2.

A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

3.

A nyilatkozat tárgyát képező áru vagy árutípus leírása: [Megjegyzés: a leírásnak
elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy – nyomon követhetőségi okokból – lehetővé
tegye az áru azonosítását. Adott esetben fénykép is csatolható.]

4.

Nyilatkozat és tájékoztatás az áru vagy az árutípus forgalomba hozatalának
jogszerűségéről:

4.1.

A fent leírt áru vagy árutípus megfelel az alább említett tagállamban alkalmazandó
vonatkozó szabályoknak: A szóban forgó tagállamban alkalmazandó vonatkozó
szabályok címe minden egyes esetre vonatkozóan:

4.2.

Hivatkozás az árura vagy az árutípusra vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásra
és/vagy a megfelelőségértékelő testület által végzett bármely vizsgálatra
(amennyiben sor került ilyen eljárásra vagy vizsgálatra):

5.

Nyilatkozat és tájékoztatás az áru vagy az árutípus forgalomba hozataláról:

5.1.

Az árut vagy az árutípust a végfelhasználók rendelkezésére bocsátják valamely
tagállam nemzeti piacán.

5.2.

Információ arra vonatkozóan, hogy az áru vagy az árutípus az adott tagállamban a
végfelhasználók rendelkezésére áll, ideértve az érintett tagállam adatait és azt az
időpontot, amikor az árut először bocsátották a végfelhasználók rendelkezésére a
szóban forgó tagállam nemzeti piacán:

5.3.

Bármely további információ, amelyet relevánsnak ítélnek annak értékeléséhez, hogy
az áru vagy az árutípus forgalmazása jogszerű-e az adott tagállamban:

6.

Ezt a nyilatkozatot az aláíró felek kizárólagos felelőssége mellett adják ki:

Ez a nyilatkozat az aláíró felek kizárólagos felelőssége mellett került kiállításra:
(a kiállítás helye és dátuma):
(név, beosztás) (aláírás):
Továbbá, amennyiben egy másik gazdasági szereplő tölti ki az 5. pontot:
A nyilatkozatot a következő személy nevében és megbízásából írták alá:
(a kiállítás helye és dátuma)
(név, beosztás) (aláírás)
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