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I. Toepassingsgebied 

 

Productomschrijving GN-code Land 

Diervoeders die producten van 

dierlijke oorsprong bevatten 

 Turkije 

 

 

II. Landspecifiek certificaat 

 

Code FAVV Titel van het certificaat   

   

EX.PFF.TR.01.05 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, 

mengvoeders, toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend 

product van dierlijke oorsprong 

3 blz 

 

III. Certificeringsvoorwaarden 

 

Gezondheidscertificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, 

toevoegingsmiddelen en voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong 

 

1. Turkije legt invoerbeperkingen op omwille van bepaalde ernstige dierziekten. Meer informatie 

over deze invoerbeperkingen vindt men op volgende website: http://yasakli.gkgm.gov.tr/ (Ulke 

Seçiniz = Select your country; Hastalik Seçiniz = Select disease). Als men een land selecteert 

kan men vervolgens door op de dierziekte te klikken om meer gedetailleerde informatie 

bekomen over de invoerbeperkingen die van toepassing zijn.  

 

Indien de inrichting van herkomst en/of de producerende inrichting in een land of regio is 

gelegen waarvoor invoerbeperkingen van toepassing zijn voor de betrokken producten en een 

hittebehandeling wordt opgelegd, dient de hittebehandeling als aanvullende verklaring onder 

punt 8 van het certificaat te worden opgenomen. In voorkomend geval dient de operator de 

nodige bewijzen voor te leggen aan de certificerende agent die aantonen dat de 

hittebehandeling zoals vermeld op het certificaat werd toegepast.  

 

De operator die het certificaat aanvraagt, dient na te gaan of bijkomende sanitaire 

voorwaarden gelden voor de producten die hij wenst uit te voeren en hij dient de certificerende 

agent bij zijn aanvraag hiervan op de hoogte te brengen.  

 

2. Het model van certificaat EX.PFF.TR.01.05 is gebaseerd op het algemeen FAVV model van 

certificaat voor diervoeders inclusief voedermiddelen, mengvoeders, toevoegingsmiddelen en 

voormengsels bevattend product van dierlijke oorsprong. Een bijkomende certificering en een 

vertaling in het Turks werden aan het certificaat toegevoegd. Ook werd een extra vak 

toegevoegd voor vermelding van het container- en/of zegelnummer. Turkije legt op dat het 

container- en/of zegelnummer vermeld wordt op het certificaat.  

 

Onder de bijkomende certificering dient de operator de naam, het adres en het erkennings- of 

toelatingsnummer van de producerende inrichting(en) van de betrokken diervoeders te 

vermelden.  

  

http://yasakli.gkgm.gov.tr/
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De bijkomende certificering m.b.t. dioxines en dioxine-achtige PCB’s kan ondertekend worden 

op basis van het nationaal controleplan. 

 

 

3. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts.  


