ÚŘEDNÍ OSVĚDČENÍ PRO VSTUP ZPRACOVANÝCH MLŽŮ DRUHU
ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM URČENÝCH K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ DO UNIE (MOL-AT)
OFFICIAL CERTIFICATE FOR THE ENTRY INTO THE UNION OF PROCESSED BIVALVE MOLLUSCS INTENDED
FOR HUMAN CONSUMPTION BELONGING TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM (MOL-AT)
Osvědčující úředník potvrzuje, že zpracovaní mlži druhu Acanthocardia tuberculatum osvědčení v úředním osvědčení č:
The certifying officer hereby certifies that the processed bivalve molluscs of the species Acanthocardia tuberculatum, certified in the
official certificate reference No:
……………………………………………………………………………………………………………….
1) byli sebráni v produkčních oblastech jasně identifikovaných, klasifikovaných a monitorovaných příslušnými orgány v souladu s
články 52 a 59 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 (A) a kde je množství paralytického toxinu (PSP) nižší než 300 μg/ 100g;
were harvested in production areas clearly identified, classified and monitored by the competent authorities in accordance with
Articles 52 and 59 of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627(A) and where the paralytic shellfish poisoning (PSP) toxin
quantity is lower than 300 μg for 100g;
2) byli přepraveni v kontejnerech nebo vozidlech, které byly zapečetěny příslušným orgánem, přímo do zařízení:
were transported in containers or vehicles sealed by the competent authority, directly to the establishment:

(název a číslo úředního schválení zařízení, které příslušné orgány zvlášť pověřily jejich zpracováním);
(name and official approval number of the establishment, authorised specially by the competent authorities to carry out their treatment);
3)

4)
5)

během přepravy do tohoto zařízení k nim byl přiložen doklad vydaný příslušnými orgány, jež povolily přepravu, potvrzující povahu a
množství produktu, produkční oblast původu a zařízení určení;
were accompanied while being transported to this establishment by a document issued by the competent authorities which
authorise the transport, attesting to the nature and quantity of the product, production area of origin and establishment of
destination;
byli podrobeni tepelnému ošetření podle přílohy rozhodnutí Komise 96/77/ES(B); a
were subjected to the heat treatment outlined in the Annex to Commission Decision 96/77/EC(B); and
po tepelném ošetření neobsahují toxiny PSP v množství přesahujícím 80 μg / 100 g zjištěném s použitím oficiální metody Unie, jak
ukazuje připojená analytická zpráva (ukazují připojené analytické zprávy) o testu, jenž byl proveden u každé šarže obsažené v
zásilce, na niž se vztahuje toto osvědčení.
after heat treatment they do not contain PSP toxins quantity that exceeds 80 μg for 100g using an Union official method, as
demonstrated by the attached analytical report(s) of the test carried out on each lot included in the consignment covered by this
certificate.
Osvědčující úředník potvrzuje, že příslušné orgány ověřily, že „vlastní“ kontroly provedené v zařízení uvedeném v bodě 2 se
vztahují konkrétně na tepelné ošetření uvedené v bodě 4.
The certifying officer hereby certifies that the competent authorities have verified that the ‘own’ checks carried out in the
establishment referred to in point (2) are specifically applied to the heat treatment referred to in point 4.
Níže podepsaný osvědčující úředník prohlašuje, že je seznámen s požadavky rozhodnutí 96/77/ES a že připojená analytická
zpráva (připojené analytické zprávy) odpovídá (odpovídají) testu provedenému u produktů po zpracování.
The undersigned certifying officer hereby declares that he/she is aware of the requirements of Decision 96/77/EC and that the
attached analytical report(s) correspond(s) to the test carried out on the products after processing.

Osvědčující úředník
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(A)

(B)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/627 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná praktická opatření pro provádění
úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s.
51).
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 laying down uniform practical arrangements for the
performance of official controls on products of animal origin intended for human consumption in accordance with Regulation (EU)
2017/625 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EC) No 2074/2005 as regards
official controls (OJ L 131, 17.5.2019, p. 51).
Rozhodnutí Komise 96/77/ES ze dne 18. ledna 1996 o podmínkách sběru a zpracování určitých mlžů pocházejících z oblastí, kde
hladina paralytického toxinu převyšuje mez stanovenou směrnicí Rady 91/492/EHS (Úř. věst. L 15, 20.1.1996, s. 46).
Commission Decision 96/77/EC of 18 January 1996 establishing the conditions for the harvesting and processing of certain bivalve
molluscs coming from areas where the paralytic shellfish poison level exceeds the limit laid down by Council Directive 91/492/EEC
(OJ L 15, 20.1.1996, p. 46).
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