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I.

Turkije

Toepassingsgebied
Productomschrijving
Behandelde schapenwol

II.

GN-code
51

Land
Turkije

Landspecifiek certificaat

Code FAVV

Titel van het certificaat

EX.PFF.TR.09.01

Diergezondheidscertificaat voor behandelde schapenwol, bestemd
voor verzending naar de Turkse Republiek

III.

3 blz

Certificeringsvoorwaarden

Diergezondheidscertificaat voor behandelde schapenwol, bestemd voor verzending naar de
Turkse Republiek
1. Onder punt 2.4. van het certificaat dienen het(de) zegelnummer(s) en het(de)
containernummer(s) vermeld te worden.
2. De naam en het adres van de Belgische inrichting die de schapenwol heeft behandeld en haar
erkenningsnummer overeenkomstig verordening (EG) nr. 1069/2009 (Section IX:
establishments or plants handling animal by-products or derived products for purposes outside
the feed chain) dienen vermeld te worden onder punt 3.1. van het certificaat.
3. Verklaring 5.1. en 5.3. kunnen ondertekend worden op basis van de EU-wetgeving.
De operator dient aan de certificerende agent een kopie van het handelsdocument van de
onbehandelde wol voor te leggen dat aantoont dat het categorie 3-materiaal betreft of indien
de onbehandelde wol werd ingevoerd vanuit een derde land, een kopie van het GDB
(Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst) dat aantoont dat de wol op legale wijze
werd ingevoerd.
4. Onder punt 5.2. dient hetgeen niet van toepassing is, te worden doorgehaald met paraaf en
stempel van de certificerende agent.
Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor wol die in België één van de onderstaande
behandelingen heeft ondergaan:
 industrieel wassen, waarbij de wol in een reeks baden van water, zeep en
natriumhydroxide of kaliumhydroxide wordt ondergedompeld,
 chemische ontharing met behulp van gebluste kalk of natriumsulfide,
 fumigatie met formaldehydedampen in een hermetisch gesloten kamer gedurende ten
minste 24 uur,
 wassen, waarbij de wol wordt ondergedompeld in een wateroplosbaar detergent dat op
een temperatuur van 60-70°C wordt gehouden,
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opslag van de wol bij 18°C gedurende 4 weken, bij 4°C gedurende 4 maand, of bij 37°C
gedurende acht dagen.

De operator dient aan de certificerende agent de nodige bewijzen voor te leggen die aantonen
dat de wol één van deze behandelingen heeft ondergaan.
5. Het certificaat dient ondertekend te worden door een officiële dierenarts.
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