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Gezondheidscertificaat voor niet voor menselijke consumptie
bestemd gesmolten vet voor gebruik als voedermiddel, bestemd
voor verzending naar de Republiek Turkije

III.

8 blz

Certificeringsvoorwaarden

Gezondheidscertificaat voor niet voor menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor
gebruik als voedermiddel, bestemd voor verzending naar de Republiek Turkije
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 de dierziekte aanklikken om meer gedetailleerde informatie te bekomen
over de invoerbeperkingen die van toepassing zijn.
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. De Republiek Turkije integreert geleidelijk aan het Gemeenschapsrecht in zijn wetgeving en
legt bij invoer de Europese eisen op. Het hierboven vermelde model van certificaat is een
omzetting van het Europese model van certificaat voor de invoer in de EU van niet voor
menselijke consumptie bestemd gesmolten vet voor gebruik als voedermiddel, zoals vastgelegd
in verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 1069/2009 tot
vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten en afgeleide producten.
Het hierboven vermelde certificaat werd niet met de bevoegde autoriteit van Turkije
onderhandeld en is dus niet door deze autoriteit gevalideerd. Het certificaat kan enkel op risico
van de exporteur worden afgeleverd. De operator dient zijn aanvraag voor het bekomen van
het certificaat te richten aan de bevoegde lokale controle-eenheid, samen met de ingevulde en
ondertekende verklaring zoals deze beschikbaar is in aanverwant document 4 van de instructie
“Certificering voor de uitvoer van diervoeders”.
3. Onder punt I.4. van het certificaat moet de naam en het adres vermeld worden van de lokale
controle-eenheid die bevoegd is voor de plaats van lading van de zending (zie punt I.13.).
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4. Onder punt I.7. dient de naam en de ISO-code van het land waar het gesmolten vet werd
vervaardigd, te worden vermeld.
5. Onder punt I.11. moeten de gegevens van het Belgische bedrijf van herkomst worden vermeld.
Indien het bedrijf niet beschikt over een erkenning overeenkomstig
verordening (EG) nr. 1069/2009 of verordening (EG) nr. 853/2004 moet zijn erkennings-,
toelatings- of registratienummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 183/2005 worden
vermeld.
6. Onder punt I.14. dient de verwachte datum van vertrek als volgt vermeld te worden:
“DD/MM/YYYY”.
7. Onder punt I.15. kan als referentiedocument het nummer van de luchtvrachtbrief, het nummer
van de zeevrachtbrief of het commerciële registratienummer van de trein of het voertuig worden
vermeld.
8. Onder I.18. dient een beschrijving van de goederen gegeven te worden met vermelding van de
behandeling en de diersoort waarvan de producten zijn afgeleid (b.v. “Rendered poultry fat”…).
9. Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor gesmolten vet dat werd geproduceerd in een
overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 erkend verwerkingsbedrijf of in een
overeenkomstig verordening (EG) nr. 853/2004 erkend bedrijf voor de vervaardiging van
gesmolten vet bestemd voor humane consumptie.
Ten einde de certificerende agent toe te laten dit te verifiëren, dient de operator, voor gesmolten
vet dat in een andere lidstaat werden geproduceerd bij zijn aanvraag de link te vermelden naar
de website van de betrokken lidstaat waar de lijst van de erkende bedrijven kan worden
geraadpleegd. Voor gesmolten vet dat niet in de EU werd geproduceerd, dient het
erkenningsnummer vermeld te staan op het certificaat van invoer afgeleverd door de bevoegde
autoriteit van het derde land van oorsprong (zie punt 10.).
Het erkenningsnummer van de producent moet vermeld worden onder I.28.
Onder “Soort (wetenschappelijke benaming)” dient vermeld te worden van welke dieren de
gebruikte dierlijke bijproducten of afgeleide producten afkomstig zijn (b.v. Bos, Ovis, Capra,
Aves).
10. Onder II.4. II.5., II.7., II.8. en II.9. dienen de verklaringen die niet van toepassing zijn, te worden
doorgehaald met paraaf en stempel van de certificerende agent, waarbij telkens minstens één
van opties dient te worden behouden. De operator moet hiervoor de nodige elementen
bezorgen aan de certificerende agent:
a) Voor voeders die niet in de EU werden geproduceerd, kunnen de verklaringen onder
II.1 t.e.m.II.9 slechts worden afgeleverd op basis van een kopie van het certificaat dat
de producten vergezelde bij invoer in de EU, afgeleverd door de bevoegde autoriteit
van het land van oorsprong.
b) Voor diervoeders die in de EU werden geproduceerd, dient de operator aan de
certificerende agent aan te tonen welke types van dierlijke bijproducten, zoals vermeld
onder II.4. van het certificaat, gebruikt werden voor de vervaardiging van de gesmolten
vetten.
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De verklaringen onder II.5. kunnen ondertekend worden op basis van de
diergezondheidstoestand van de lidstaat waar het gesmolten vet werd geproduceerd,
die de afwezigheid van de vermelde dierziekten in het betrokken land voor de vermelde
perioden bevestigt (website OIE, zoösanitaire toestand in België). Indien de afwezigheid
van de vermelde dierziekten niet kan worden bevestigd op basis van deze informatie,
dient de operator
- Indien het gesmolten vet werd geproduceerd in België, aan de certificerende agent
een kopie voor te leggen van het productieproces met vermelding van de kritische
controlepunten, alsook informatie over de deeltjesgrootte, de kritische temperatuur
en eventueel absolute tijd, het drukprofiel, het verwerkingsdebiet en de
vetrecyclage.
- Indien het gesmolten vet werd geproduceerd in een andere lidstaat, aan de
certificerende agent een certificaat voor te leggen dat door de bevoegde overheid
van de betrokken lidstaat werd uitgereikt voor de betrokken producten waarin
verklaring II.5. is opgenomen.
De verklaringen onder II.6. en II.7. kunnen ondertekend worden op basis van de EUwetgeving en een controle van de etiketten.
Onder II.8. is de eerste optie van toepassing.
11. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts.
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