Rättelser till Finlands författningssamling

Till Finlands författningssamling nr 1035/2013
(Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid
förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen)
På sidan 2, 4 § 1 mom står:
I denna förordning avses med
1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar
av dessa som avses i artikel 2.2 c i
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008
om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur,
2) svin tamsvinsraser som hör till arten
Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser,
3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur
än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries)
och getter (Cabra hircus) samt hästdjur,
4) idisslare andra idisslare än nötkreatur,
lamm och getter,
5) djur av svinsläktet andra svindjur
(Suina) än svin,
6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae,
7) avgångsplats en djurhållningsplats eller
en uppsamlingscentral i en medlemsstat från
vilken ett djur transporteras till en annan
medlemsstat,
8) djurhållningsplats som utgör destination
en djurhållningsplats i en medlemsstat
till vilken ett djur som transporterats från en
annamedlemsstat anländer,
9) datasystemet Traces det integrerade veterinärdatasystem
som avses i kommissionens
beslut 2004/292/EG om idrifttagande av
systemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG, och
10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och
tuberkulos hos hjortdjur.
Bör vara:
I denna förordning avses med
1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar
av dessa som avses i artikel 2.2 c i
kommissionens förordning (EG) nr 504/2008
om tillämpning av rådets direktiv
90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder
för identifiering av hästdjur,
2) svin tamsvinsraser som hör till arten
Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser,
3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur
än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries)
och getter (Cabra hircus) samt hästdjur,
4) idisslare andra idisslare än nötkreatur,
lamm och getter,
5) djur av svinsläktet andra svindjur
(Suina) än svin,
6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae,
7) avgångsplats en djurhållningsplats eller
en uppsamlingscentral i en medlemsstat från
vilken ett djur transporteras till en annan
medlemsstat,
8) djurhållningsplats som utgör destination
en djurhållningsplats i en medlemsstat
till vilken ett djur som transporterats från en
annamedlemsstat anländer,
9) datasystemetTraces det integrerade veterinärdatasystem
som avses i kommissionens
beslut 2004/292/EG om idrifttagande av
systemet Traces och om ändring av beslut
92/486/EEG, och
10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och
tuberkulos hos hjortdjur.
På sidan 5, 12 § rad 7 står:
...med Echinococcus multilocularis hos hundar.
Bör vara:
...med Echinococcus multilocularis hos hundar.

