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I. Toepassingsgebied 
 
Productomschrijving GN-code Land 
Eiproducten 0407 

3502 
0408 
210610 

Turkije 

 
 
 
II. Bilateraal certificaat  
 
Code FAVV Titel van het certificaat   
   
EX.VTP.TR.04.01 
 

Veterinair gezondheidscertificaat voor de uitvoer van 
voor menselijke consumptie bestemde eiproducten naar 
de Republiek Turkije 

5 blz. 

 
 
 
III. Algemene voorwaarden  
 
Erkenning voor export naar Turkije: 
 
Een specifieke erkenning door de Turkse autoriteiten is niet nodig voor de 
export van eiproducten naar Turkije. 
 
 
Geldigheidsduur van de certificaten: 
 
Indien de geldigheidsduur niet specifiek op een certificaat vermeld staat, dan 
dienen de volgende termijnen gehanteerd te worden vanaf de datum van 
verstrekking van het certificaat: 

- geldigheid van 7 dagen voor de transporten die per vliegtuig toekomen, 
- geldigheid van 15 dagen voor de transporten die per land toekomen, 
- geldigheid van 30 dagen voor de transporten die per trein toekomen, 
- geldigheid van 60 dagen voor de transporten die per boot toekomen. 

 
 
 
IV. Certificatievoorwaarden  
 
Punt II.1: deze verklaring mag worden ondertekend na controle van de 
dierziektestatus van het land van waaruit de eieren gebruikt voor het 
produceren van de eiproducten afkomstig zijn. 
Indien dit land minstens 30 dagen vrij is van de ziekte van Newcastle en van 
hoogpathogene aviaire influenza, wordt de eerste optie gekozen en de andere 
opties doorstreept. 
Indien dit land niet minstens 30 dagen vrij is van de ziekte van Newcastle en 
van hoogpathogene aviaire influenza, en het bedrijf van herkomst van de 
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eieren niet is gelegen in een zone van 10 km rond het haard, dan wordt de 
eerste optie gekozen en de andere opties doorstreept. 
Indien dit land niet minstens 30 dagen vrij is van de ziekte van Newcastle en 
van hoogpathogene aviaire influenza, en de bedrijf van herkomst van de eieren 
is gelegen in een zone van 10 km rond het haard, dan moet een van 
voorgestelde behandelingen gekozen worden en de andere opties doorstreept 
worden. 
De operator dient de nodige bewijzen voor te leggen. 
 
Punt II.2: deze verklaring mag worden ondertekend op basis van de Europese 
en de nationale regelgeving. 
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