DODATEČNÉ VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO ZPRACOVANÉ MLŽE PATŘÍCÍ
K DRUHU ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM
ADDITIONAL HEALTH ATTESTATION FOR PROCESSED BIVALVE MOLLLUSCS BELONGING
TO THE SPECIES ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

Úřední inspektor potvrzuje, že zpracovaní mlži druhu Acanthocardia tuberculatum schválení osvědčením o
zdravotní nezávadnosti č.:
The official inspector hereby certifies that the processed bivalve molluscs of the species Acanthocardia tuberculatum, certified in the
health certificate reference No:

...........................................................................................................................................................................
1.

byli sebráni v jasně označených produkčních oblastech, sledováni a povoleni příslušným orgánem za
účelem rozhodnutí Komise 2006/766/ES, a že množství PSP v jedlých částech těchto mlžů bylo nižší
než 300 µg/100g;
were harvested in production areas clearly identified, monitored and authorised by the competent authority for the purpose of
Commission Decision 2006/766/EC, and where the PSP level in the edible parts of these molluscs is lower than 300 µg for
100g;

2.

byli přepraveni v kontejnerech nebo vozech, 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 příslušný orgán pověřil jejich zpracováním);
(name and official approval number of the establishment, especially authorised by the competent authority to carry
out their treatment);

3.

během přepravy do tohoto zařízení k nim byl přiložen doklad vydaný příslušným orgánem, jenž
povolil přepravu, potvrzující podstatu a množství produktu, oblast původu a cílové zařízení;
were accompanied during the transport to this establishment by a document issued by the competent authority which
authorises the transport, attesting to the nature and quantity of the product, area of origin and establishment of destination;

4.

byli podrobeni tepelnému ošetření podle přílohy rozhodnutí 96/77/ES;
were subjected to the heat treatment to the Annex to Decision 96/77/EC;

5.

neobsahují PSP v množství, které je zjistitelné biologickou testovací metodou, jak ukazuje připojená
analytická zpráva (připojené analytické zprávy) o testu, jenž byl proveden u každé partie obsažené v
zásilce, na niž se vztahuje toto osvědčení.
do not contain a PSP level detectable by the bioassay method, as demonstrated by the attached analytical report(s) of
the test undertaken on each lot included in the consignment covered by this attestation.

Úřední inspektor potvrzuje, že příslušný orgán ověřil, že „vlastní hygienické“ kontroly zavedené v zařízení
uvedeném v bodě 2 se vztahují především na tepelné ošetření uvedené v bodě 4.
The official inspector hereby certifies that the competent authority has verified that the ‘own health’ checks implemented in
the establishment referred to in point 2 are specifically applied to the heat treatment referred to in point 4.

Níže podepsaný úřední inspektor prohlašuje, že jsou mu známa ustanovení rozhodnutí 96/77/ES a že
připojená analytická zpráva (připojené analytické zprávy) odpovídá (odpovídají) testu provedenému u
produktů po zpracování.
The undersigned official inspector hereby declares that he/she is aware of the provisions of Decision 96/77/EC and that the
attached analytical report(s) correspond(s) to the test carried out in the products after processing.
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