Częstochowa, dnia ..............................
Załącznik nr 2 do upoważnienia dla "EURO" S. C.
A. Krzysińska, A. Toborek
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TOWARU
Oświadczamy, że towary będące przedmiotem obrotu przez nasze przedsiębiorstwo:
• nie są towarami o znaczeniu strategicznym i nie podlegają zakazom i ograniczeniom na
mocy Ustawy z dn. 29 listopada 2000r. o obrocie towarami, technologiami i usługami o
znaczeniu strategicznym, a także dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa (Dz.U.nr 119/2000r. poz.1250 z późniejszymi zmianami
• nie są klasyfikowane do towarów w Wykazie uzbrojenia zawartym w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Ewuropejskiej nr 388/2012 a dnia 19 kwietnia
2012r., zmieniającego Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 428/2009
ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w
odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania ( Dz.Urz.UE L129/12 z 16.05.2012r. )
• nie sa towarami, na które wymagane są zezwolenia zgodnie z Wykazem uzbrojenia –
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie wykazu
uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie ( Dz.U. poz. 541 publik. 9 maj
2013r. )
• nie sa objęte Konwencją Waszyngtońską ( CITES ) Międzynarodowa Konwencja o Handlu
Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem ( Rozporządzeniem Rady Wspólnoty Europejskiej nr
338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi ( Dz.U.L 61 z dnia 3 marca 1997r.)
• nie sa umieszczone w wykazie dóbr kultury ( Rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej
nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury )
• nie odpowiadają towarom opisanym jako towary i technologie wojskowe
• nie podlegają przepisom Rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 689/2008 dotyczącego
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów
• nie są wykonane ze skór z kotów lub psów wymienionych w Rozporządzeniu Espólnoty
Europejskiej nr 1523/2007r. zakazującym wprowadzanie do obrotu oraz przywozu do
Wspolnoty skór z kotów i psów oraz produktów zawierających takie skóry
• nie są zrobione ze skór fok
• nie sa objęte zakazem przewozu fluorowanych gazów cieplarnianych lub zubażających
warstwę ozonową
• nie zawierają azbestu
• są inne niż wymienione w Rozporządzeniu Rady Wspólnoty Europejskiej nr 1236/2005 z
dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do
wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania.
• nie podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 (Dz.U. L 190)

.............................................................................
(czytelny podpis lub pieczątka imienna osoby posiadającej
pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu )

