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ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОПРАВКА
на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март
2016 година за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени
актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за
здравеопазването на животните)
(Официален вестник на Европейския съюз L 84 от 31 март 2016 г.)
1.

На страница 71, член 81, буква а):

вместо:
„… в член 30, параграф 1 …“,
да се чете:
„… в член 31, параграф 1 …“.
2.

На страница 143, член 227, буква г), подточка iii):

вместо:
„… в членове 165 и 168 …“,
да се чете:
„… в членове 167 и 168 …“.
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ANEXO
CORRECCIÓN DE ERRORES
del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016,
relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan
algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 84 de 31 de marzo de 2016)
1)

En la página 71, artículo 81, letra a):
donde dice:
«… en el artículo 30, apartado 1, …»,
debe decir:
«… en el artículo 31, apartado 1, …».

2)

En la página 143, artículo 227, letra d), inciso iii):
donde dice:
«… en los artículos 165 y 168 …;»,
debe decir:
«… en los artículos 167 y 168 …;».
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PŘÍLOHA
OPRAVA
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách
zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví
zvířat“)
(Úřední věstník Evropské unie L 84 ze dne 31. března 2016)
1)

Strana 71, čl. 81 písm. a)

Místo:
„...podle čl. 30 odst. 1…“

má být:
„...podle čl. 31 odst. 1…“.

2)

Strana 143, čl. 227 písm. d) bod iii)

Místo:
„...v článcích 165 a 168 …“
má být:
„...v článcích 167 a 168 …“.
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BILAG
BERIGTIGELSE
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare
dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed
("dyresundhedsloven")
(Den Europæiske Unions Tidende L 84 af 31. marts 2016)
1)

Side 71, artikel 81, litra a)
I stedet for:
"… i artikel 30, stk. 1, …"
læses:
"… i artikel 31, stk. 1, …".

2)

Side 143, artikel 227, litra d), nr. iii)
I stedet for:
"… i artikel 165 og 168 …"
læses:
"… i artikel 167 og 168 …".
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ANHANG
BERICHTIGUNG
der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der
Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“)
(Amtsblatt der Europäischen Union L 84 vom 31. März 2016)
1.

Seite 71, Artikel 81 Buchstabe a
Anstatt:
"a)

… gemäß Artikel 30 Absatz 1 für diese gelistete Seuche an; oder"

muss es heißen:
"a)
2.

… gemäß Artikel 31 Absatz 1 für diese gelistete Seuche an; oder"

Seite 143, Artikel 227 Buchstabe d Ziffer iii
Anstatt:
"iii) … gemäß den Artikeln 165 und 168 bzw. …;"
muss es heißen:
iii)
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LISA
PARANDUS
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruses (EL) 2016/429
loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte
või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)
(Euroopa Liidu Teataja L 84, 31. märts 2016)
1)

Leheküljel 71 artikli 81 punktis a
asendatakse
„… artikli 30 lõikes 1 …“
järgmisega:
„… artikli 31 lõikes 1 …“.

2)

Leheküljel 143 artikli 227 punkti d alapunktis iii
asendatakse
„… artiklites 165 ja 168 …“
järgmisega:
„… artiklites 167 ja 168 …“.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
του κανονισμού (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την
κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των
ζώων»)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84 της 31ης Μαρτίου 2016)
1)

Στη σελίδα 71, στο άρθρο 81 στοιχείο α):
αντί:
«… στο άρθρο 30 παράγραφος 1…»,
διάβαζε:
«… στο άρθρο 31 παράγραφος 1…».

2)

Στη σελίδα 143, στο άρθρο 227 στοιχείο δ) σημείο iii):
αντί:
«…στα άρθρα 165 και 168…»,
διάβαζε:
«…στα άρθρα 167 και 168…».
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ANNEX
CORRIGENDUM
to Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016
on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area of
animal health (‘Animal Health Law’)
(Official Journal of the European Union L 84 of 31 March 2016)
(1)

On page 71, point (a) of Article 81:
for:
"… in Article 30(1) …",
read:
"… in Article 31(1) …".

(2)

On page 143, in point (d)(iii) of Article 227:
for:
"… in Articles 165 and 168…",
read:
"… in Articles 167 and 168…".
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ANNEXE
RECTIFICATIF
au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale ("législation sur la santé animale")
("Journal officiel de l'Union européenne" L 84 du 31 mars 2016)
1)

Page 71, article 81, point a):
Au lieu de:
"a)

… à l'article 30, paragraphe 1, …"

lire:
"a)
2)

… à l'article 31, paragraphe 1, …"

Page 143, article 227, point d) iii):
Au lieu de:
"iii) … des articles 165 et 168 …;"
lire:
"iii) … des articles 167 et 168 …;"
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IARSCRÍBHINN
CEARTÚCHÁN
ar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlamaint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016
maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear
gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”)
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 84 an 31 Márta 2016)
(IO L Eagrán Speisialta Gaeilge L 84, lch. 71)
(1)

Ar leathanach 71, pointe (a) d'Airteagal 81:

in ionad:
"... in Airteagal 30(1) ...",
léitear:
"... in Airteagal 31(1) ...".
(2)

Ar leathanach 143, i bpointe (d)(iii) d'Airteagal 227:

in ionad:
"... in Airteagail 165 go dtí 168 nó in Airteagal 223 agus in Airteagal 224;...",
léitear:
"... in Airteagail 167 agus 168 nó in Airteagail 223 agus 224;...".
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PRILOG
ISPRAVAK
Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim
bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja
životinja („Zakon o zdravlju životinja”)
(Službeni list Europske unije L 84 od 31. ožujka 2016.)
1.

Na stranici 71., u članku 81. točki (a):
umjesto:
„…u članku 30. stavku 1. …”;
treba stajati:
„…u članku 31. stavku 1. …”.

2.

Na stranici 143., u članku 227. točki (d) podtočki iii.:
umjesto:
„…predviđenima člancima 165. i 168….”;
treba stajati:
„…predviđenima člancima 167. i 168….”.
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ALLEGATO
RETTIFICA
del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 9 marzo 2016,
relativo alle malattie animali trasmissibilie che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 del 31 marzo 2016)

1)

Pagina 71, articolo 81, lettera a):
anziché:
"… nell'articolo 30, paragrafo 1 …"
leggasi:
"… nell'articolo 31, paragrafo 1 …".

2)

Pagina 143, articolo 227, lettera d), punto iii):
anziché:
"… negli articoli 165 e 168…"
leggasi:
"… negli articoli 167 e 168…".
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PIELIKUMS
LABOJUMS
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par
pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku
veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”)
("Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" L 84, 2016. gada 31. marts)
143. lappusē 227. panta d) punkta iii) apakšpunktā:
tekstu:
"..., kas paredzēti 165. un 168. pantā vai 223. un 224. pantā;"
lasīt šādi:
"..., kas paredzēti 167. un 168. pantā vai 223. un 224. pantā;".
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PRIEDAS
2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 dėl
užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų
sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 84, 2016 m. kovo 31 d.)
1.

71 puslapis, 81 straipsnis, a punktas:
yra:
„<…> taiko 30 straipsnio 1 dalyje <…>“,
turi būti:
„<…> taiko 31 straipsnio 1 dalyje <…>“;

2.

143 puslapis, 227 straipsnis, d punktas, iii papunktis:
yra:
„<…> pagal 165 ir 168 arba <…>“,
turi būti:
„<…> pagal 167 ir 168 arba <…>“.
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MELLÉKLET
HELYESBÍTÉS
a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi
rendelethez („Állategészségügyi rendelet”)
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 84., 2016. március 31.)
1.

A 71. oldalon, a 81. cikk a) pontjában
a következő szöveg:
„a)

alkalmazni a jegyzékbe foglalt adott betegségre vonatkozó, a 30. cikk (1) bekezdésében
foglalt kötelező mentesítési programban meghatározott járványvédelmi intézkedéseket;
vagy”,

helyesen:
„a)

alkalmazni a jegyzékbe foglalt adott betegségre vonatkozó, a 31. cikk (1) bekezdésében
foglalt kötelező mentesítési programban meghatározott járványvédelmi intézkedéseket;
vagy”.

2.

A 143. oldalon, a 227. cikk d) pontjának iii. alpontjában
a következő szöveg:
„iii. az állati eredetű termékek esetében a 165. és 168. cikkben vagy a 223. és 224. cikkben
előírt szabályoknak megfelelően;”,
helyesen:
„iii. az állati eredetű termékek esetében a 167. és 168. cikkben vagy a 223. és 224. cikkben
előírt szabályoknak megfelelően;”.
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ANNESS
RETTIFIKA
tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Marzu 2016
dwar il-mard trasmissibbli tal-annimali u li jemenda u jħassar ċerti atti fil-qasam tas-saħħa
tal-annimali (“Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali”)
(Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea L 84 tal-31 ta' Marzu 2016)
Fil-paġna 71, il-punt (a) tal-Artikolu 81:
minflok:
"... fl-Artikolu 30(1) ...",
aqra:
" ... fl-Artikolu 31(1) ...".
Fil-paġna 143, il-punt (d)(iii) tal-Artikolu 227:
minflok:
"... fl-Artikoli 165 u 168 ...",
aqra:
" ... fl-Artikoli 167 u 168 ...".
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BIJLAGE
RECTIFICATIE
van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016
betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde
handelingen op het gebied van diergezondheid ("diergezondheidswetgeving")
(Publicatieblad van de Europese Unie L 84 van 31 maart 2016)
1)

Bladzijde 71, artikel 81, punt a):
in plaats van:
"… als bedoeld in artikel 30, lid 1; of",
lezen:
"… als bedoeld in artikel 31, lid 1; of".

2)

Bladzijde 143, artikel 227, punt d) iii):
in plaats van:
"… als bedoeld in de artikelen 165 en 168 …",
lezen:
"… als bedoeld in de artikelen 167 en 168 …".
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ZAŁĄCZNIK
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r.
w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty
w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 84 z dnia 31 marca 2016 r.)
Strona 71, art. 81 lit. a)
zamiast:
„… w art. 30 ust. 1 …”
powinno być:
„… w art. 31 ust. 1 …”.
Strona 143, art. 227 lit. d) pkt (iii)
zamiast:
„… w art. 165 i 168 …”
powinno być:
„… w art. 167 i 168 …”.
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ANEXO
RETIFICAÇÃO
do Regulamento (UE) 2016/429 do Parlamento Europeu e do Conselho de 9 de março de 2016
relativo às doenças animais transmissíveis e que altera e revoga determinados atos no domínio
da saúde animal («Lei da Saúde Animal»)
(Jornal Oficial da União Europeia L 84 de 31 de março de 2016)
Na página 71, artigo 81.o, alínea a)
onde se lê:
"… previsto no artigo 30.o, n.o 1, para a doença …",
leia-se:
"… previsto no artigo 31.o, n.o 1, para a doença …".
Na página 143, artigo 227.o, alínea d), subalinea (iii)
onde se lê:
"… nos artigos 165.o e 168.o ou nos …",
leia-se:
"… nos artigos 167.o e 168.o ou nos …".
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ANEXĂ
RECTIFICARE
la Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016
privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din
domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 84 din 31 martie 2016)
1.

La pagina 71, articolul 81 litera (a):
în loc de:
„ … prevăzut la articolul 30 alineatul (1) …”,
se citește:
„… prevăzut la articolul 31 alineatul (1) …”.

2.

La pagina 143, articolul 227 litera (d) punctul (iii):
în loc de:
„ … prevăzute la articolele 165 și 168 …”,
se citește:
„ … prevăzute la articolele 167 și 168 …”.
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PRÍLOHA
KORIGENDUM
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných
chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava
v oblasti zdravia zvierat“)
(Úradný vestník Európskej únie L 84 z 31. marca 2016)
Na strane 71, článok 81 písmeno a):
namiesto:
„… v článku 30 ods. 1 …“,
má byť:
„… v článku 31 ods. 1 …“.
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PRILOGA
POPRAVEK
Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih
boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali
(„Pravila o zdravju živali“)
(Uradni list Evropske unije L 84 z dne 31. marca 2016)
Stran 71, člen 81, točka (a):
besedilo:
„… s členom 30(1) …“
se glasi:
„… s členom 31(1) …“
Stran 143, člen 227, točka (d)(iii):
besedilo:
„… iz členov 165 in 168 …“
se glasi:
„… iz členov 167 in 168 …“
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LIITE
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä
maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten
muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”)
(Euroopan unionin virallinen lehti L 84, 31. maaliskuuta 2016)
1)

Sivulla 71, 81 artiklan a alakohdassa:
on:
"a)

suoritettava 30 artiklan 1 kohdan mukaisessa …",

pitää olla:
"a)
2)

suoritettava 31 artiklan 1 kohdan mukaisessa …".

Sivulla 143, 227 artiklan d alakohdan iii alakohdassa:
on:
"iii)

eläinperäisten tuotteiden osalta 165 ja 168 artiklassa tai …",

pitää olla:
"iii)
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BILAGA
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om
överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på
djurhälsa (”djurhälsolag”)
(Europeiska unionens officiella tidning L 84 av den 31 mars 2016)
1.

Sidan 71, artikel 81 a
I stället för:
”… enligt artikel 30.1 …”
ska det stå:
”… enligt artikel 31.1 …”.
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2.

Sidan 18, skäl 137
I stället för:
”(137) När vattenbruksdjur som är föremål för åtgärder för sjukdomsbekämpning slaktas
och bearbetas kan överförbara djursjukdomar spridas, t.ex. genom att utloppsvatten
som innehåller patogener släpps ut från bearbetningsanläggningar. Det är därför
nödvändigt att godkänna bearbetningsanläggningar som uppfyller de riskreducerande
åtgärderna för sådan slakt- och bearbetningsverksamhet. Denna förordning bör
därför föreskriva godkännande av livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av
vattenlevande djur.”
ska det stå:
”(137) När vattenbruksdjur som är föremål för åtgärder för sjukdomsbekämpning slaktas
och bearbetas kan överförbara djursjukdomar spridas, t.ex. genom att utloppsvatten
som innehåller patogener släpps ut från bearbetningsanläggningar. Det är därför
nödvändigt att godkänna bearbetningsanläggningar som uppfyller de riskreducerande
åtgärderna för sådan slakt- och bearbetningsverksamhet. Denna förordning bör
därför föreskriva godkännande av livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning
hos vattenlevande djur.”.
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3.

Sidan 18, skäl 139
I stället för:
”(139) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de bestämmelser som
fastställs i denna förordning om registrering och godkännande av
vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av
vattenlevande djur samt journalföring och register över anläggningar, bör
kommissionen ges genomförandebefogenheter att fastställa bestämmelser om
skyldighet att lämna uppgifter, undantag och andra genomförandebestämmelser i
detta avseende.”
ska det stå:
”(139) I syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av de bestämmelser som
fastställs i denna förordning om registrering och godkännande av
vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos
vattenlevande djur samt journalföring och register över anläggningar, bör
kommissionen ges genomförandebefogenheter att fastställa bestämmelser om
skyldighet att lämna uppgifter, undantag och andra genomförandebestämmelser i
detta avseende.”.
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4.

Sidan 18, skäl 140
I stället för:
”(140) Eftersom det i de flesta fall inte är möjligt att individuellt identifiera vattenlevande
djur, är journalföring på vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggning för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur samt av transportörer ett grundläggande
verktyg för att säkerställa att vattenlevande djur kan spåras. Journalföring är också
ett värdefullt redskap vid övervakningen av anläggningarnas hälsotillstånd.”
ska det stå:
”(140) Eftersom det i de flesta fall inte är möjligt att individuellt identifiera vattenlevande
djur, är journalföring på vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur samt av transportörer ett
grundläggande verktyg för att säkerställa att vattenlevande djur kan spåras.
Journalföring är också ett värdefullt redskap vid övervakningen av anläggningarnas
hälsotillstånd.”.

5.

Sidan 120, artikel 179, rubriken och inledningsfrasen
I stället för:
”Artikel 179
Godkännande av livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur
Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur ska
göra följande:”
ska det stå:
”Artikel 179
Godkännande av livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur
Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur
ska göra följande:”.
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6.

Sidan 121, artikel 181.1
I stället för:
”1.

Den behöriga myndigheten får endast bevilja godkännande för
vattenbruksanläggningar som avses i artiklarna 176.1 och 178 a, för grupper av
vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och för livsmedelsanläggningar för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur som avses i artikel 179 i följande fall:”

ska det stå:
”1.

Den behöriga myndigheten får endast bevilja godkännande för
vattenbruksanläggningar som avses i artiklarna 176.1 och 178 a, för grupper av
vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och för livsmedelsanläggningar för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som avses i artikel 179 i följande fall:”.

12395/20
BILAGA

28
JUR.7
www.parlament.gv.at

SV

7.

Sidan 122, artikel 182, inledningsfrasen och led a
I stället för:
”I godkännanden av vattenbruksanläggningar eller livsmedelsanläggningar för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur som beviljats i enlighet med artikel 181.1, efter en
ansökan i enlighet med artiklarna 176, 177, 178 a eller 179 ska den behöriga myndigheten
uttryckligen ange följande:
a)

Vilken eller vilka av de typer av vattenbruksanläggning som avses i artiklarna 176.1
och 178 a, vilka grupper av vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och
vilka livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur som avses i
artikel 179 samt i bestämmelser som antagits enligt artikel 176.4 b som omfattas av
godkännandet.”

ska det stå:
”I godkännanden av en vattenbruksanläggning eller en livsmedelsanläggning för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som beviljats i enlighet med artikel 181.1,
efter en ansökan i enlighet med artiklarna 176, 177, 178 a eller 179 ska den behöriga
myndigheten uttryckligen ange följande:
a)

Vilken eller vilka av de typer av vattenbruksanläggning som avses i artiklarna 176.1
och 178 a, vilka grupper av vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och
vilka livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som
avses i artikel 179 samt i bestämmelser som antagits enligt artikel 176.4 b som
omfattas av godkännandet.”.
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8.

Sidan 123, avsnitt 3, rubriken
I stället för:
”Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur”
ska det stå:
”Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur”.

9.

Sidan 123, artikel 185, rubriken och punkt 1 c
I stället för:
”Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll
av vattenlevande djur
1.

(…)
c)

alla livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur som
godkänts i enlighet med artikel 181.1.”

ska det stå:
”Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur
1.

(…)
c)

alla livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur
som godkänts i enlighet med artikel 181.1.”.
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10.

Sidan 124, artikel 187, rubriken och punkt 1, inledningsfrasen
I stället för:
”Skyldighet för livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande djur att föra
journal
1.

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande
djur som måste godkännas i enlighet med artikel 179 ska föra journaler över”

ska det stå:
”Skyldighet för livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur att
föra journal
1.

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos
vattenlevande djur som måste godkännas i enlighet med artikel 179 ska föra
journaler över”.

11.

Sidan 125, artikel 187, punkt 2, inledningsfrasen och led a
I stället för:
”2.

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av vattenlevande
djur ska göra följande:
a)

Förvara de journaler som föreskrivs i punkt 1 på deras anläggning för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur och på begäran ge den behöriga
myndigheten tillgång till dem.”

ska det stå:
”2.

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos
vattenlevande djur ska göra följande:
a)

Förvara de journaler som föreskrivs i punkt 1 på deras anläggning och på
begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till dem.”.
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12.

Sidan 125, artikel 188.1 c
I stället för:
”c)

Vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomskontroll av
vattenlevande djur som besökts av transportmedlet.”

ska det stå:
”c)

Vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos
vattenlevande djur som besökts av transportmedlet.”.

13.

Sidan 128, artikel 194.1, inledningsfrasen
I stället för:
”1.

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomskontroll av vattenlevande djur som tar emot vattenlevande djur och aktörer
som tar emot vattenlevande djur för utsättning i naturen ska, innan de vattenlevande
djuren lastas av, göra följande:”

ska det stå:
”1.

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för
sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som tar emot vattenlevande djur och
aktörer som tar emot vattenlevande djur för utsättning i naturen ska, innan de
vattenlevande djuren lastas av, göra följande:”.

14.

Sidan 143, artikel 227 d iii
I stället för:
”… i artiklarna 165 och 168 …”
ska det stå:
”… i artiklarna 167 och 168 …”.
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