
Rättelser till Finlands författningssamling 

 

 

Till Finlands författningssamling  nr nr 1036/2013 
(Jord-  och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav  för fjäderfän  och kläckägg  av fjäderfän  vid förflyttning 

mellan medlemsstater  i Europeiska unionen) 
 

På sidan 1 i fotnoten  står: 
Rådets beslut 1995/410/EG (31995D0410), EUT nr L 243, s25 

Bör vara: 
Rådets beslut 1995/410/EG (31995D0410), EUT nr L 243, 11.10.1995, s. 25 

 

På sidan 11 i bilagan I står: 
2.2.2. I kläckeriet får endast hållas sådana kläckägg som kommer från en 
2.2.3. Om kläckeriet har tagit emot kläckägg som inte har desinficerats, ska 

 

Bör vara: 
2.2.2. I kläckeriet får endast hållas sådana kläckägg som kommer från en fjäderfäinrättning som godkänts  i enlighet med 
denna förordning eller från en fjäderfäinrättning som godkänts  i enlighet med rådets direktiv 2009/158/EG i en annan 
medlemsstat eller som importerats i enlighet med gällande lagstiftning från en stat utanför  Europeiska unionen. 
2.2.3. Om kläckeriet har tagit emot kläckägg som inte har desinficerats, ska kläckäggen desinficeras mellan ankomsten till 
kläckeriet  och inledandet  av inkuberingen eller innan  de förflyttas  till en annan  medlemsstat  eller till en stat  utanför 
Europeiska unionen. 

 

På sidan 11 i bilagan I står: 
2.2.12. Det ska föras bok över alla personer som besöker kläckeriet.  Obehörigt  besök. 
2.2.13. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra 

 

Bör vara: 
2.2.12. Det  ska  föras  bok  över  alla  personer  som  besöker  kläckeriet.  Obehörigt  tillträde  till kläckeriets  lokaler  ska 
förhindras. Aktören  ska utarbeta instruktioner för tillåtna besök. 
2.2.13. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för fjäderfän får inte ges tillträde 
till kläckeriets djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som kläckeriets. Aktören  kan dock 
tillåta nödvändiga besök i djurstallarna. 

 

På sidan 12 i bilagan I i tabellen 1 på tredje raden i första kolumn står: 
Salmonella Pullorum  ja Salmonella Gallinarum 

 

Bör vara: 
Salmonella Pullorum  och Salmonella Gallinarum 

 

På sidan 12 i bilagan I i tabellen 1 på sista raden i första kolumn står: 
Mycoplasma gallisepticum ja Mycoplasma meleagridis 

 

Bör vara: 
Mycoplasma gallisepticum och Mycoplasma meleagridis 

 


