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Модел на декларация на продавача, посочена в член 69/  
Model of a vendor declaration referred to in Article 69 

 

 

 

 

Модел на декларация на продавача съгласно член 9, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 
834/2007 на Съвета/ Vendor declaration according to Article 9(3) of Council Regulation (EC) 

No 834/2007 
Име, адрес на продавача:/ Name, address of vendor: 
 
 

 

Идентификация (например партида или 
инвентарен номер):/ Identification (e.g. lot or stock 
number): 
 

Наименование на продукта:/ Product name: 
 

Компоненти(Избройте всички компоненти на продукта/използвани в последния процес от 
производството)/ Components: (Specify all components existing in the product/used the last in the 
production process) 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
 

Декларирам, че този продукт не е произведен нито „от“, нито „чрез“ ГМО, по смисъла на 
членове 2 и 9 от Регламент (ЕО)№ 834/2007. Нямам никаква информация, която би показала, 
че това твърдение е невярно. Следователно заявявам, че горепосоченият продукт е съобразен 
с изискванията на член 9 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за забраната на използването на 
ГМО. Ангажирам се да информирам своя клиент и неговите контролни/надзорни органи 
незабавно, ако тази декларация бъде оттеглена или променена, или ако се появи някаква 
информация, която да постави под съмнение верността и. Упълномощавам надзорния или 
контролния орган, посочен в член 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета, който 
осъществява контрол/надзор над нашия клиент, да провери верността на тази декларация и, 
ако е необходимо, да вземе проби за анализиране. Приемам също тази задача да бъде 
изпълнена от независима институция, която е била назначена писмено от контролния орган. 
С подписа си поемам отговорността за верността на тази декларация./ I declare that this product 
was manufactured neither ‘from’ nor ‘by’ GMOs as those terms are used in Articles 2 and 9 of 
Council Regulation (EC) No 834/2007. I do not have any information which could suggest that this 
statement is inaccurate. Thus, I declare that the above named product complies with Article 9 of 
Regulation (EC) No 834/2007 regarding the prohibition on the use of GMOs. 
I undertake to inform our customer and its control body/authority immediately if this declaration is 
withdrawn or modified, or if any information comes to light which would undermine its accuracy. 
I authorise the control body or control authority, as defined in Article 2 of Council Regulation (EC) No 
834/2007, which supervises our customer to examine the accuracy of this declaration and if 
necessary to take samples for analytic proof. I also accept that this task may be carried out by an 
independent institution which has been appointed in writing by the control body. The undersigned 
takes responsibility for the accuracy of this declaration. 

Държава, място, дата, подпис на продавача:/ 
Country, place, date, signature of vendor: 
 
 
 
 
 

Печат на търговското дружество на продавача 
(ако е приложимо):/ Company stamp of vendor 
(if appropriate): 
 
 


