GMAP, GME, GMIA, SAGMA – Declaração sobre os Requisitos Regulatórios.
Os membros das quatro associações regionais independentes de Gelatina no mundo (1) constituem aproximadamente
90% da produção mundial. Os fabricantes de gelatina que eles representam consideram que o padrão para produção e
comércio de gelatina bovina é o OIE Código de Saúde de Animais Terrestres (TAHC), capítulo 11.4. A maioria dos
países onde os membros se encontram pertencem ao OIE e participaram da criação do OIE TAHC.
Gelatina bovina é usada para alimentos bem como para aplicações farmacêuticas, exemplo: cápsulas.
A gelatina é única e é utilizada em vasta gama de aplicações alimentares e farmacêuticas com suas propriedades
exclusivas. Nenhum outro agente gelificante tem a sensação na boca similar à gelatina. Além disso, porque a gelatina
derrete com a temperatura do corpo, ajuda na criação de texturas especiais como espumas e contribui na redução das
calorias das refeições prontas para comer. Adicionalmente, a gelatina é inofensiva para o corpo humano, facilmente
digerida e absorvida com a habilidade de formar uma película de barreira ao oxigênio. É, portanto, utilizada como
ingrediente para vários tipos de cápsulas.
O padrão OIE TAHC foi estabelecido levando em conta a experiência e o conhecimento científico mais atual e
acreditamos que fornece todas as medidas adequadas para a produção de gelatina da mais alta qualidade, suficiente
para proteger o consumidor final. A criação ou manutenção de restrições é prejudicial para a disponibilidade global e
comercio de gelatina que é fundamental para o abastecimento dos mercados acima discutidos.
Nós, associações regionais de produtores mundiais de gelatina, solicitamos aos governos que ainda não o fizeram,
modificar seus regulamentos sobre gelatina bovina a fim de estar alinhado com o OIE TAHC capítulo 11.4 a fim de
melhorar a disponibilidade e o comércio mundial de gelatina.
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Os membros das quatro associações regionais independente de gelatina no mundo são:

Europa: (GME) Produtores de Gelatina da Europa est. 1974.
América do Norte: (GMIA) Instituto dos Produtores de Gelatina da América est. 1956.
América do Sul: (SAGMA) Associação dos Produtores de Gelatina da América do Sul est. 1995.
Ásia- Pacifico:
(GMAP) Produtores de Gelatina da Ásia-Pacifico est. 1997.
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