Kölcsönös elismerési nyilatkozat az (EU) 2019/515 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 4.
cikkének alkalmazásában
I. rész
1.

Az áru vagy az árutípus egyedi azonosítója
[Megjegyzés: illessze be az áru azonosító számát vagy más olyan azonosító jelölését, amely egyedileg azonosítja az
árut vagy az árutípust]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

A gazdasági szereplő neve és címe
[Megjegyzés: illessze be a kölcsönös elismerési nyilatkozat I. részét aláíró nevét és címét: a gyártó és adott esetben
annak meghatalmazott képviselője, vagy az importőr, vagy a forgalmazó]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

A kölcsönös elismerési 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.
4.1.

Nyilatkozat és információ az áru vagy az ilyen típusú áru forgalmazásának jogszerűségéről:
A fent leírt áru vagy árutípus – a tulajdonságait is beleértve – megfelel a
[Megjegyzés: nevezze meg azt a tagállamot, amelyben az árut vagy az ilyen típusú árut állítása szerint jogszerűen
forgalmazzák]-ban/-ben alkalmazandó következő szabályoknak [Megjegyzés: illessze be – minden egyes esetben –
az adott tagállamban alkalmazandó releváns szabályok címét és a hivatalos közzétételükre vonatkozó hivatkozást,
valamint az engedélyező határozatra való hivatkozást, amennyiben az áru előzetes engedélyezési eljárás tárgyát
képezte],

vagy
a fent leírt áru vagy árutípus
[Megjegyzés: nevezze meg azt a tagállamot, amelyben az árut vagy az ilyen típusú árut állítása szerint jogszerűen
forgalmazzák]-ban/-ben nem tartozik releváns szabály hatálya alá.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2. Hivatkozás az árura vagy az ilyen típusú árura vonatkozó megfelelőségértékelési eljárásra vagy
egy megfelelőségértékelő szervezet által végzett bármely vizsgálatról szóló vizsgálati
jelentésre, ideértve az említett szervezet nevét és címét (amennyiben sor került ilyen eljárásra
vagy vizsgálatra)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Bármely további információ, amelyet relevánsnak ítélnek annak vizsgálatához, hogy az áru
vagy az ilyen típusú áru forgalmazása jogszerű-e a 4.1. pontban megjelölt tagállamban
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.

A kölcsönös elismerési nyilatkozat ezen részének tartalmáért kizárólagosan a 2. pontban
meghatározott gazdasági szereplő tartozik felelősséggel.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A nyilatkozatot a következő nevében és megbízásából írták alá:
(hely és dátum):
(név, beosztás) (aláírás):

1

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/515 rendelete (2019. március 19.) a valamely másik tagállamban jogszerűen
forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről és a 764/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 91., 2019.3.29., 1. o.).

II. rész
7.
7.1.

Nyilatkozat és információ az áru vagy az ilyen típusú áru forgalmazásáról
Az I. részben leírt árut vagy ilyen típusú árut a 4.1. pontban megjelölt tagállamban bocsátják a
végfelhasználók rendelkezésére.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.2.

Információ az árunak vagy az az ilyen típusú árunak a 4.1. pontban megjelölt tagállamban a
végfelhasználók rendelkezésére bocsátásáról, beleértve azon időpont pontos megjelölését,
amikor az árut először bocsátották a végfelhasználók rendelkezésére az adott tagállamban
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8.

Bármely további információ, amelyet relevánsnak ítélnek annak vizsgálatához, hogy az árut
vagy az ilyen típusú árut jogszerűen forgalmazzák-e a 4.1. pontban megjelölt tagállamban
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.

A kölcsönös elismerési nyilatkozat ezen részének tartalmáért kizárólagosan … tartozik
felelősséggel
[Megjegyzés: illessze be a kölcsönös elismerési nyilatkozat II. részét aláíró nevét és címét: a gyártó és adott esetben
annak meghatalmazott képviselője, vagy az importőr, vagy a forgalmazó]

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A nyilatkozatot a következő nevében és megbízásából írták alá:
(hely és dátum):
(név, beosztás) (aláírás):

