ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Здравен сертификат за износ

I.1. Изпращач

I.2. Референтен номер на сертификата

I.2.a.Местен номер за справка ::
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I.4. Местна компетентна власт

Държава
I.5. Получател

I.6. Номер(а) на съответните сертификати за произход
Номер(а) на придружаващите документи

Име

Адрес
Държава
I.7 Страна на произход

ISO код I.8. Регион на произход

I.9. Държава - дестинация
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I.16. Входен пункт
Кораб
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Идентификация::
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I.17. CITES
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I.18 Температура на продуктите

I.19 Брутно тегло

I.20. Брой опаковки

I.21. Идентификация на контейнера/Пломба номер

I.22. Животни сертифицирани като/продукти със сертификат за :

I.23. Транзит през 3та страна

I.24. за износ

I.25. Идентификация на животни/продукти
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(UA) COL/GEL Желатин (1)(2) и/или колаген (1)(2), предназначени
за консумация от човека v2

ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

2.

II.a. Референтен номер на сертификата

II.b. Местен номер за справка:

Аз, долуподписаният официален ветеринарен лекар/официален инспектор, удостоверявам, че:

2.1.

Желатинът и/или колагенът произхождат от предприятие(я), изпълняващо(и) програма, основана на принципите на HACCP;

2.2.

Желатинът и/или колагенът са в съответствие с Микробиологичните критерии за определяне на показателите за безопасност на хранителните продукти, одобрени със Заповед
№ 548 на Министерството на здравеопазването на Украйна от 19.7.2012 г.

2.3.

Суровините за производство на желатин и/или колаген са с произход от териториите на държави — членки на ЕС, или от държави извън ЕС, които са официално свободни от
шап в съответствие с изискванията OIE, и са добити изключително от:
а) кости, различни от специфични рискови материали съгласно определението на OIE;
б) и/или кожи от отглеждани в стопанства преживни животни;
в) и/или свинска кожа;
г) и/или кожа от домашни птици;
д) и/или сухожилия и жили;
е) и/или кожи от дивеч;
ж) и/или кожа и кости от риба.

2.3.1.

Суровините за производството на желатина и/или колагена, определени в точка 2.3, букви а) — д), са добити от животни, заклани в кланица, чиито кланични
трупове са признати за годни за консумация от човека въз основа на предкланичен и следкланичен преглед.

и/или
Суровините за производството на желатин и/или колаген, определени в точка 2.3, буква е), са добити от дивеч, обработен в обект за обработка на дивеч, одобрен от
компетентния орган на държавата износител, чиито кланични трупове са признати за годни за консумация от човека въз основа на следкланичен преглед.

2.3.2.

Суровините за производство на желатин и/или колаген, които не са преминали обработка за консервиране, различна от охлаждане, замразяване или бързо
замразяване, трябва да произхождат от обекти, които са регистрирани или одобрени в съответствие със законодателството на държавата износител.

2.3.3.

За употреба при производството на желатин и/или колаген са разрешени следните обработени суровини:
1)

кости, различни от специфичен рисков материал, с произход от обекти под контрола на компетентния орган на държавата на произход, които са били
подложени на един от следните видове обработка:
а)

раздробени са на парчета с размер около 15 mm и са обезмаслени с гореща вода при температура най-малко 70 °C в продължение на наймалко 30 минути, най-малко 80 °C в продължение на най-малко 15 минути или най-малко 90 °C в продължение на най-малко 10 минути, а
след това са разделени и впоследствие — измити и сушени в продължение на най-малко 20 минути под струя горещ въздух с начална
температура най-малко 350 °C или в продължение на 15 минути под струя горещ въздух с начална температура над 700 °C;

2)

б)

сушене на слънце в продължение на най-малко 42 дни при средна температура най-малко 20° С;

в)

киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 6 в продължение на най-малко един час преди сушенето.

кожи от отглеждани в стопанства преживни животни, свински кожи, кожи от домашни птици и кожи от дивеч с произход от обекти под контрола на
компетентния орган на държавата на произход, които са били подложени на един от следните видове обработка:
а)

алкална обработка за постигане на pH > 12 в сърцевината с последващо осоляване в продължение на най-малко 7 дни (продължителността на
обработката може да включва и необходимото време за транспортиране);

б)

сушене в продължение на най-малко 42 дни при температура най-малко 20 °C (продължителността на обработката може да включва и
необходимото време за транспортиране);

3)

в)

киселинна обработка, при която рН в сърцевината се поддържа на стойност под 5 в продължение на минимум един час;

г)

алкална обработка при рН > 12 в продължение на най-малко 8 часа.

кости, различни от специфичен рисков материал, кожи от отглеждани в стопанства преживни животни, свински кожи, кожи от домашни птици и кожи
от дивеч, които са били подложени на обработка по метод, различен от посочения в точка 2.3.3., подточки 1—2, и които са с произход от обекти под
контрола на компетентния орган на държавата на произход.

2.4.

Желатинът и/или колагенът, предназначени за консумация от човека, и желатинът и колагенът, непредназначени за консумация от човека, могат да бъдат произвеждани и
съхранявани едновременно в един обект, при условие че суровините и производствените процеси отговарят на изискванията, определени за желатин и/или колаген,
предназначени за консумация от човека.

2.5.

2)

[2.6.

Желатинът и/или колагенът трябва да отговарят на следните максимално допустими нива на остатъчни вещества:
-

As — съдържание 1ppm;

-

Pb — съдържание 5 ppm;

-

Cd — съдържание 0,5 ppm;

-

Hg — съдържание 0,15 ppm;

-

Cr — съдържание 10 ppm;

-

Cu — съдържание 30 ppm;

-

Zn — съдържание 50 ppm;

-

SO2 (Европейска фармакопея, последно издание) —- съдържание 50 ppm;

-

H2O2 (Европейска фармакопея, последно издание) — съдържание 10 ppm.

Желатинът е произведен в съответствие със следните изисквания:
2)

или

[a) суровините са добити от кости от преживни животни, родени, отгледани или заклани в държава или регион с незначителен риск от СЕГ, в
съответствие с изискванията на OIE]
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(UA) COL/GEL Желатин (1)(2) и/или колаген (1)(2), предназначени
за консумация от човека v2

ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

2)

II.a. Референтен номер на сертификата

или

II.b. Местен номер за справка:

[(2) a) суровините, добити от кости от преживни животни, родени, отгледани или заклани в държава или регион с контролиран или неопределен риск от
СЕГ в съответствие с изискванията на OIE и от които вносът в Украйна е одобрен, са подложени на процес, гарантиращ, че целият костен материал е
фино раздробен и обезмаслен с гореща вода и след това обработен с разредена солна киселина (с минимална концентрация 4 % и рН под 1,5) в
продължение на най-малко два дни. След това материалът е подложен на следната обработка:
-

алкална обработка с наситен варов разтвор (pH > 12,5) в продължение най-малко на 20 дни с нагряване до 138 °C в продължение на наймалко 4 секунди,

-

или киселинна обработка (pH < 3,5) в продължение на най-малко 10 часа с нагряване до минимум 138 °C в продължение на най-малко 4
секунди,

(2)

-

процес на загряване и пресоване в продължение на поне 20 минути с наситена пара от 133 °C при налягане над 3 бара,

-

или друг одобрен процес с равностоен ефект.

б)

суровините, различни от посочените в точка 2.6, буква а) от настоящия параграф, са преминали киселинна или алкална обработка, последвана
от едно или повече изплаквания. pH се регулира съответно. Желатинът е извлечен чрез еднократно или неколкократно загряване, последвано
от пречистване чрез филтриране и топлинна обработка.]

2)

[2.6.

Колагенът е произведен в съответствие със следните изисквания:
2)

или

2)

или

[a) суровините са добити от кости от преживни животни, родени, отгледани или заклани в държава или регион с незначителен риск от СЕГ в
съответствие с изискванията на OIE]
[a) суровините, добити от кости от преживни животни, родени, отгледани или заклани в държава или регион с контролиран или неопределен риск от
СЕГ в съответствие с изискванията на OIE и от които вносът в Украйна е одобрен, са подложени на процес, гарантиращ, че целият костен материал е
фино раздробен и обезмаслен с гореща вода и след това обработен с разредена солна киселина (с минимална концентрация 4 % и рН под 1,5) в
продължение на най-малко два дни. След това материалът е подложен на следната обработка, следвана от:

2)

[2.7.

-

регулиране на pH чрез киселинна или алкална обработка, следвана от едно или повече изплаквания и филтрация/смилане/екструдиране;

-

или друг процес с одобрен равностоен ефект.

б)

след приключването на процесите, посочени в точка 2.6, буква а), колагенът може да премине през сушене.]

Ако желатинът и/или колагенът са от преживни животни, с изключение на желатин и/или колаген, добити от кожи от преживни животни, те са произведени в съответствие
със следните изисквания:
2)

или

[произхождат от държава или регион, класифицирани като държава или регион с незначителен риск от СЕГ в съответствие с изискванията на OIE;
-

животните, от които са добити желатинът и/или колагенът, са родени, непрекъснато са отглеждани и са заклани в държавата с незначителен
риск и са преминали предкланичен и следкланичен преглед;

-

ако в държавата или региона е имало местни случаи на СЕГ:

i)

са получени от животни, които са родени след датата, от която е влязла в сила забраната за хранене на преживни животни с месокостно
брашно и пръжки, добити от преживни животни; или

ii)

продуктите от животински произход от говеда, овце и кози не съдържат специфичен рисков материал съгласно определението на OIE, нито
механично отделено месо, получено от кости от говеда, овце или кози, нито са добити от тях]

2)

или

[произхождат от държава или регион, класифицирани като държава или регион с контролиран риск от СЕГ в съответствие с изискванията на OIE;
-

животните, от които са добити желатинът и/или колагенът, са преминали предкланичен и следкланичен преглед;

-

животните, от които са добити желатинът и/или колагенът, не са били заклани, след зашеметяване чрез инжектиране на газ в черепната
кухина, или умъртвени по същия начин, или заклани чрез разкъсване, след зашеметяване на тъкан на централната нервна система
посредством удължен шиповиден инструмент, вкаран в черепната кухина, освен ако животните са родени, непрекъснато отглеждани и
заклани в държава или регион, класифицирани като държава или регион с незначителен риск от СЕГ в съответствие с изискванията на OIE;

-

желатинът и/или колагенът не съдържат и не са добити от специфичен рисков материал съгласно определението на OIE, нито механично
отделено месо, получено от кости от говеда, овце или кози.]

2)

или

[произхождат от държава или регион, класифицирани като държава или регион с неопределен риск по отношение на СЕГ в съответствие с изискванията
на OIE;
-

произхожда от животни, които не са хранени с месокостно брашно или пръжки, добити от преживни животни, и които са преминали
предкланичен и следкланичен преглед;

-

добит е от животни, които не са били заклани, след зашеметяване чрез разкъсване на тъкан на централната нервна система посредством
удължен шиповиден инструмент, вкаран в черепната кухина, или чрез инжектиране на газ в черепната кухина;

-

желатинът и/или колагенът не съдържат специфичен рисков материал съгласно определението на OIE, нито нервна и лимфна тъкан,
изложени по време на процеса на обезкостяване, нито механично отделено месо, получено от кости от говеда, овце или кози, нито са добити
от тях;

-

суровините (различни от кожи) са получени от говеда, овце и кози (различни от екземпляри на възраст под 12 месеца), които са изследвани за
СЕГ с определени от OIE методи и са показали отрицателни резултати;

-

изключени са гръбначните стълбове от говеда на възраст над 30 месеца към момента на клането и черепите.]

Бележки под линия
Част I:
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ЕВРОПЕЙКИЯ СЪЮЗ

(UA) COL/GEL Желатин (1)(2) и/или колаген (1)(2), предназначени
за консумация от човека v2

Част II: Сертификация/ удостоверяване

II. Здравна информация

II.a. Референтен номер на сертификата

II.b. Местен номер за справка:

Поле 1.11:

Място на произход: име, адрес и номер на
одобрението на предприятието, което
извършва експедицията.

Поле 1.15:

Регистрационен номер (жп вагони или
контейнери и камиони), номер на полета
(самолет) или име (кораб). Да се
предостави отделна информация, когато
има разтоварване и повторно товарене.

Поле 1.19:

Посочват се общото брутно тегло и
общото нетно тегло.

Поле 1.21:

Идентификация на контейнера и номер на
пломбата: само когато е приложимо.

Поле 1.25:

Използвайте съответните кодове по
Хармонизираната система (ХС) по
позиция 35.03, 35.04 или 39.17.

Част II:
1)

„Желатин“ означава естествен, разтворим протеин, желиран или нежелиран, получен при частична хидролиза на
колаген, добит от животински кости, кожи, сухожилия и жили;
„Колаген“ означава продукт на основата на протеин, добит от животински кости, кожи и сухожилия. Включва ядливи
колагенови обвивки и колагенови обвивки, предназначени за контакт с храни.

2)

Да се остави според случая.

3)

Подписът и печатът трябва да са с цвят, различен от този на печатния текст.

Настоящият сертификат трябва да бъде издаден на украински език и на езика на държавата — членка на ЕС, на произход

Официален ветеринарен лекар или Официален ветеринарен инспектор

Име (с Главни букви) ::

Квалификация и титла:

Местна ветеринарна служба:

Nо. на съответната местна ветеринарна служба:

Дата::

Подпис::

Печат
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