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GGO-vrij verklaring
Verkopersverklaring als bedoeld in artikel 11, lid 4, van Verordening (EU) 2018/848
Naam en adres van de verkoper:

Identificatienummer:

Productbenaming:

Componenten: (Vermeld alle componenten die het product bevat/die het laatst in het productieproces zijn gebruikt.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ik verklaar dat dit product geen genetisch gemodificeerd organisme is in de zin van artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2001/18/EG
van het Europees Parlement en de Raad. Dit product is niet verkregen met behulp van de in bijlage I.B bij die richtlijn
genoemde genetische-modificatietechnieken. Dit product is niet “met” of niet “door” GGO’s vervaardigd in de betekenis van
deze termen zoals die worden gedefinieerd in de artikel 3 van Verordening (EU) 2018/848 van het Europees parlement de
Raad. Ik beschik niet over informatie waaruit zou blijken dat deze verklaring onjuist is.
Bijgevolg verklaar ik dat het hierboven genoemde product voldoet aan artikel 11 van Verordening (EU) 2018/848, wat betreft
het verbod op het gebruik van GGO's, overeenkomstig Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG) 1829/2003 van het Europees
Parlement en de Raad en Verordening (EG) 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad.
Ik verbind mij ertoe onze klant en zijn controleorgaan/controlerende autoriteit onmiddellijk te verwittigen indien deze verklaring
wordt ingetrokken of gewijzigd, of indien informatie aan het licht komt die de juistheid van deze verklaring ondermijnt.
Ik geef toestemming aan het controleorgaan of de controlerende autoriteit, als gedefinieerd in artikel 3 van Verordening (EU)
2018/848, dat/die toezicht houdt op onze klant, om de juistheid van deze verklaring te verifiëren en zo nodig monsters voor
een analysetest te nemen.
Ondergetekende aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze verklaring.
Deze verklaring is geldig gedurende een periode van 3 jaar na datum van ondertekening.
Land:

Bedrijfsstempel van de verkoper

Plaats:
Datum:
Handtekening van de verkoper:
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