Informacijos apie pavojingus gaminius ir produktų
saugos rinkoje priežiūros valstybės institucijas ir jų
įgaliojimus teikimo Europos Komisijai ir (ar)
Europos Sąjungos valstybėms narėms tvarkos aprašo
6 priedas
PAPILDOMO PRANEŠIMO FORMA
Laukeliai, kurie bus skelbiami RAPEX interneto svetainėje, pažymėti tamsiu fonu.
1 skirsnis. Bendroji informacija
Atvejo numeris
Patvirtinto pranešimo rūšis
Atsakančioji valstybė
Sukūrimo data
Patvirtinimo / išplatinimo data
Pateikimo numeris
Papildomo pranešimo numeris
Atsiliepiančioji šalis
Išsamūs pranešančiosios institucijos kontaktiniai duomenys
Patvirtinto pranešimo gaminio kategorija
Gaminys, apie kurį pranešama
Gaminio, apie kurį pranešama, pavadinimas
Gaminys (koks tai gaminys) *
Pavadinimas (užrašytas ant gaminio arba jo pakuotės)
Prekės ženklas (užrašytas ant gaminio arba jo pakuotės)
Modelio tipas / numeris
Partijos numeris / brūkšninis kodas (arba kita informacija, reikalinga nustatyti, kokie gaminiai
paveikti)
Nuotraukos (gaminio, pakuotės ir etiketės)
2 skirsnis. Papildomo pranešimo rūšis
Rastas gaminys *
Visas rastų vienetų skaičius (jei žinoma) *
Patvirtintos priemonės / nepatvirtintos priemonės
Patvirtintų priemonių rūšis: *
Jei tai savanoriškosios
priemonės:

Ekonominės veiklos vykdytojo, kuris imasi priemonės (-ių), apie kurią
(-as) pranešama, rūšis
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Ekonominės veiklos vykdytojo, kuris imasi priemonės (-ių), apie kurią
(-as) pranešama, pavadinimas
Jei tai privalomosios
priemonės:

Institucijos, kurios nurodymu imamasi priemonės (-ių), apie kurią (-as)
pranešama, pavadinimas
Ekonominės veiklos vykdytojo, kuriam nurodyta imtis priemonės (-ių),
rūšis *

Priemonių kategorija *
Įsigaliojimo data *
Trukmė *
Taikymo sritis *
Patvirtintos priemonės
URL nuoroda į bendrovės gaminių atšaukimo tinklalapį (jei yra):
Kitoks rizikos vertinimas *
Rizikos kategorija *
Bandymo rezultatų santrauka (techninių defektų aprašymas) *
Nuoroda į teisės nuostatas ir standartus (su sąlygomis), pagal kuriuos bandytas gaminys *
Kitoks rizikos vertinimas *
Informacija apie žinomus incidentus ir nelaimingus atsitikimus *
Pridedami dokumentai (sertifikatai, bandymų ataskaita ir rizikos vertinimas …)
Papildoma informacija *
Papildoma informacija apie platinimo kanalus ir (arba) gaminio kilmę
Papildoma informacija apie rizikos vertinimą
Kita papildoma informacija
3 skirsnis. Konfidencialumas
Ar papildomas pranešimas konfidencialus? *
Konfidencialumo mastas
Pagrindimas
Priedai
Nuotraukos (gaminio, pakuotės ir etiketės)
Bandymų ataskaitos ir rizikos vertinimai
Sertifikatai
Patvirtintos priemonės
* Žvaigždute pažymėtus laukelius užpildyti privaloma.

