15. Standardowe warunki przywozu do Indii produktów rybołówstwa w puszkach /
ekstraktu z ryb
Opis produktu:
Gatunki (Nazwa powszechna i nazwa naukowa):
1. Nadawca (pełna nazwa i adres)

2. Świadectwo zdrowia

Nr:

Data:

3.Odbiorca (pełna nazwa i adres)

4. Kraj pochodzenia

5. Właściwy organ

6. Miejsce załadunku:

5.1 Ministerstwo:

5.2 Departament
7. Ilość (słownie i cyframi):

8. Szczegóły identyfikujące przesyłkę ( nr
partii produktu/produktów)

7.1. Liczba opakowań:

7.2 Waga netto:
9. Adres zakładu produkcyjnego:

11. Numer rejestracyjny/zatwierdzenia
zakładu produkcyjnego

10. Port wejścia:

12. Środek transportu:

(Numer/ Data/ Termin ważności)

13. Nazwa i adres organu
rejestrującego/zatwierdzającego

14. Zamierzone wykorzystanie:

15. Kod H.S

16. Miejsce:

Data:

15. Wymóg standardu
Świadectwo zdrowia wydane przez właściwy organ kraju wysyłki spełnia następujące
wymagania:
1. Produkt jest przetworzony zgodnie z normami HACCP w zatwierdzonym zakładzie
przetwórstwa owoców morza.
2. Zawartość puszki nie zawiera głów, skrzeli, płetw ogonowych, płetw i innych ciał
obcych
3. Wnętrzności zostały całkowicie usunięte.
4. Zawartość procentowa chlorku sodu w produkcie końcowym nie powinna
przekraczać 2% w odniesieniu do konserw traktowanych solanką (3,5% w przypadku
ekstraktu z ryb)
5. Zawartość histaminy nie powinna przekraczać wartości 20 ppm
6. Produkt powinien spełniać wymogi wymienione poniżej:
Dozwolone limity metali ciężkich
Rtęć <0.5 mg/kg
Cynk <50.0 mg/kg
Miedź <10.0 mg/kg
Arsen <1.0 mg/kg
Ołów <1.5 mg/kg
Cyna <250 mg/kg (dla produktów w cynowanym blaszanym pojemniku)
Cyna <50 mg/kg (dla produktów w innych pojemnikach)
Kwasowość 0.2 w/v (dla produktów w puszkach)
7. Powinna być zapewniona sterylność handlowa, a woda stosowana do chłodzenia
puszek powinna być utrzymywana w warunkach chłodniczych i odpowiednio
chlorowana, tak aby minimalne stężenie pozostałości wolnego chloru było utrzymane na
poziomie 1 ppm

15. Standard Conditions for import of canned fish products / Fish Extract into India)
Product Description:
Species (Common name and scientific name):
1. Consignor (name and address in full)

2. Health certificate
No:

3.Consignee (name and address in full)

4. Country of origin

5. Competent Authority

6. Place of loading:

Date:

5.1 Ministry:
5.2 Department
7. Quantity (in words and figures):

8. Consignment identification details ( Batch
number of the product/s)

7.1. Number of packs:
7.2 Net weight:
9. Address of manufacturing plant:

10. Port of Entry:

11. Registration/ Accreditation number(s) of 12. Mode of Transport:
the manufacturing plant
(Number/ Date/ Validity)

13. Name and address of the Registration/ 14. Intended use:
Accreditation authority

15. H.S Code

16. Place:
Date:
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15. Standard condition
A certificate from Competent Authority of the exporting country satisfying the
following requirements:
1. The product shall have been processed in compliance with HACCP norms in
approved seafood processing establishments.
2. The Can content shall be free from heads, gills, tail tips , fins and other extraneous
matter
3. Entrails shall be completely removed.
4. Percentage of Sodium Chloride in the final product shall be not more than 2 % in
the case of brine treated cans (in the case of fish extract 3.5%)
5. Histamine content shall not exceed 20 ppm
6. Product shall conform to the requirements prescribed below:
Permissible limits of heavy metals
 Mercury <0.5 mg/kg
 Zinc <50.0 mg/kg
 Copper <10.0 mg./kg.
 Arsenic <1.0 mg./kg.
 Lead <1.5 mg/kg
 Tin <250 mg/kg (for products in tin plate container)
 Tin <50 mg/kg (for products in other containers)
 Acidity 0.2 w/v (for canned products)
7. Commercial sterility shall be ensured, water used for cooling of the can shall be
maintained in cooled conditions and adequately chlorinated so as to maintained a
minimum free residual chlorine concentration of 1ppm
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