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De Commissie zal een uitvoeringshandeling op basis van artikel 86, lid 2, van Verordening
(EU) 2016/4291 opstellen en vaststellen die de lidstaten de mogelijkheid biedt bepaalde inrichtingen
die geen significant risico inhouden van de registratieverplichting vrij te stellen indien aan de
desbetreffende voorwaarden wordt voldaan.
De Commissie zal mogelijke oplossingen betreffende de soorten inrichtingen, de in deze inrichtingen
gehouden soorten of categorieën dieren en hun verplaatsingspatronen bestuderen en daarbij met de
betrokken risico's voor de diergezondheid, inclusief de epidemiologische situatie, rekening houden, en
zal deze mogelijke oplossingen gedurende het raadplegingsproces met de lidstaten en de
belanghebbenden bespreken.
De Commissie erkent dat een verplichting tot registratie van een inrichting gebaseerd op risico's en
evenredig aan de lasten voor de exploitant — d.w.z. de houder van dieren — moet zijn. De
Commissie is het ermee eens dat het redelijk is aan inrichtingen die geen significant risico inhouden
een vrijstelling van de registratieverplichting te verlenen.
Het is de bedoeling dat de uitvoeringshandeling vóór de datum van toepassing van Verordening
(EU) 2016/429, die is vastgesteld op 21 april 2021, wordt goedgekeurd.
De Commissie zal een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 86, lid 2, opstellen en deze vóór
de datum waarop Verordening (EU) nr. 2016/429 van toepassing wordt, vaststellen, d.w.z. vóór
21 april 2021. De uitvoeringshandeling zal worden besproken en in stemming worden gebracht in het
Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders. Zij zal ook beschikbaar zijn
voor feedback van het publiek via het portaal voor betere regelgeving van de Commissie.
De Commissie is voornemens alle (door Nederland of een andere lidstaat ingediende) initiatieven
aangaande de vrijstelling van houders met betrekking tot inrichtingen die aan de relevante
voorwaarden wat betreft het risico voor de diergezondheid of de volksgezondheid voldoen, en waarbij
de administratieve lasten en registratiekosten ten opzichte van het risico van de inrichting een
onevenredige belasting voor de exploitant kunnen vormen, te onderschrijven.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=EN

