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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/2037
af 22. november 2021
om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt
angår fritagelse for forpligtelser med hensyn til registrering af akvakulturvirksomheder og føring af
fortegnelser for operatører
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 om overførbare dyresygdomme og om
ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 175, stk. 2 og
artikel 190, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2016/429 er der fastsat regler for operatørernes forpligtelse til at registrere akvakulturvirk
somheder og forpligtelserne vedrørende føring af fortegnelser for operatører af akvakulturvirksomheder og
transportører af akvatiske dyr. Desuden foreskriver forordningen, at Kommissionen kan fastsætte gennemførelsesbe
stemmelser vedrørende de typer af akvakulturvirksomheder, som medlemsstaterne kan fritage fra kravet om
registrering, fordi de udgør en ubetydelig risiko for spredning af listeopførte eller nye sygdomme, samt gennemførel
sesbestemmelser vedrørende den type af akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr, som
medlemsstaterne kan fritage fra kravet om føre visse fortegnelser. Derfor bør der ved denne forordning fastsættes
sådanne regler. Da Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 (2) blev vedtaget på grundlag af
forordning (EU) 2016/429, og da den fastsætter regler vedrørende akvatiske dyr, bør definitionerne i nævnte
delegerede forordning derudover også finde anvendelse i nærværende forordning.

(2)

Definitionen af »virksomhed« i artikel 4, nr. 27), i forordning (EU) 2016/429 er bred ligesom definitionen af
»akvakultur«, som er fastsat i nævnte artikels nr. 6). Derfor bør den bemyndigelse, der tillægges Kommissionen ved
nævnte forordnings artikel 175, stk. 2, anvendes, så medlemsstaterne kan fritage visse typer af akvakulturvirk
somheder, som udgør en ubetydelig risiko, fra kravet om registrering hos de kompetente myndigheder.

(3)

Visse akvakulturvirksomheder, som er lukkede anlæg, eller som ikke udleder spildevand direkte i naturlige
vandområder, udgør en lav risiko for forurening af åbent vand. Når der tages højde for yderligere faktorer såsom
flytninger af akvatiske dyr til og fra akvakulturvirksomheden og arter, kategorier og antal dyr på anlægget, kan visse
af disse akvakulturvirksomheder anses for at udgøre en ubetydelig risiko for spredning af sygdomme, og
medlemsstaterne kan derfor fritage dem fra registreringskravet.

(4)

Vandlevende pryddyr holdes ofte som selskabsdyr på lokaliteter, som ikke er husholdninger. Disse lokaliteter er
omfattet af definitionen af »virksomhed« i artikel 4, nr. 27), i forordning (EU) 2016/429. Ligeledes er lokaliteter,
hvor akvakulturdyr holdes til sundhedsrelaterede og andre lignende formål, omfattet af definitionen af
»virksomhed«. Akvakulturdyr holdes ofte også i akvarier i restauranter for at anvendes til konsum og undertiden
også i damme eller tanke i husholdninger, bestemt til konsum. Hvis disse akvakulturvirksomheder er lukkede anlæg,
eller hvis de ikke udleder spildevand direkte i naturlige vandområder og ikke flytter akvakulturdyr, udgør de en
ubetydelig risiko, og medlemsstaterne bør derfor kunne fritage dem fra registreringskravet.

(1) EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.
(2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/691 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr (EUT L 174 af
3.6.2020, s. 345).
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(5)

I visse tilfælde, afhængigt af typen af det pågældende akvakulturanlæg, bør visse krav også overholdes for at mindske
sygdomsrisici og muliggøre en fritagelse fra registrering. Detailbutikker, der sælger prydarter til selskabsdyrholdere
eller rekreative anlæg eller husholdninger, hvor akvakulturdyr holdes udendørs i damme eller tanke som deres
endelige bestemmelsessted, bør f.eks. leveres direkte fra en akvakulturvirksomhed, der er godkendt i
overensstemmelse med forordning (EU) 2016/429, således at medlemsstaterne kan fritage dem fra
registreringskravet.

(6)

Akvakulturvirksomheder, som består af netbure eller andre strukturer, hvor tidligere vildtlevende akvatiske dyr
holdes midlertidigt i naturlige vandområder, i den samme epidemiologiske enhed som den, i hvilken de er blevet
fanget, mens de afventer høst med henblik på konsum, udgør også en ubetydelig risiko for sygdom, og
medlemsstaterne kan fritage dem fra registreringskravet.

(7)

Føring af fortegnelser er vigtig for sporbarheden af akvakulturdyr. Under visse omstændigheder kan operatørerne
dog fritages fra kravet om føring af fortegnelser, hvis risikoen for den bestemte type af akvakulturvirksomhed er lav.
Akvakulturvirksomheder, der er registreret i overensstemmelse med artikel 173 i forordning (EU) 2016/429, som
ikke flytter akvakulturdyr til andre akvakulturvirksomheder eller sætter dem ud i naturen, udgør en lavere risiko
end de virksomheder, som skal godkendes i overensstemmelse med artikel 176 eller 177 i nævnte forordning.
Medlemsstaterne kan derfor fritage disse registrerede akvakulturvirksomheder fra kravet om føring af visse
fortegnelser.

(8)

Medlemsstaterne kan også fritage transportører af visse kategorier af akvakulturdyr, der transporteres på en
biologisk sikker måde, fra kravet om føring af visse fortegnelser. De kategorier af akvakulturdyr og de nærmere
bestemmelser om de forhold, under hvilke de skal transporteres, samt de fortegnelser, fra hvilke de er fritaget, bør
fastsættes i denne forordning.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr,
Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde
Ved denne forordning fastlægges der regler vedrørende:
a) akvakulturvirksomheder, som udgør en ubetydelig risiko, og som medlemsstaterne kan fritage fra registreringskravet, jf.
artikel 174 i forordning (EU) 2016/429
b) typer af akvakulturvirksomheder og transportører, som udgør en lav risiko for spredning af listeopførte eller nye
sygdomme, og som medlemsstaterne kan fritage fra registreringskravet, jf. artikel 186 og 188 i forordning (EU)
2016/429.

Artikel 2

Definitioner
Ved anvendelsen af denne forordning gælder definitionerne i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/691.
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Artikel 3

Typer af akvakulturvirksomheder, som medlemsstaterne kan fritage fra registreringskravet

De typer af akvakulturvirksomheder, som medlemsstaterne kan fritage fra registreringskravet, jf. artikel 174 i forordning
(EU) 2016/429, er følgende:
a) akvakulturvirksomheder, som er lukkede anlæg, eller som ikke udleder spildevand direkte i naturlige vandområder, og
som ikke flytter akvakulturdyr til andre akvakulturvirksomheder eller sætter dem ud i naturen, og som er en af
følgende typer af akvakulturvirksomheder:
i)

anlæg, hvor pryddyr holdes i akvarier eller i damme som selskabsdyr

ii) restauranter, hvor pryddyr holdes i akvarier eller i damme med henblik på konsum
iii) virksomheder, hvor akvakulturdyr holdes til sundhedsrelaterede og andre lignende formål
iv) detailbutikker, der holder akvakulturdyr, som er bestemt til at være pryddyr, og som leveres direkte af en akvakultur
virksomhed eller grupper heraf, som er godkendt i henhold til artikel 176 eller artikel 177 i forordning (EU)
2016/429 (»godkendt akvakulturvirksomhed«), og som sælges direkte til den endelige selskabsdyrholder
v) rekreative anlæg udendørs, som holder akvakulturdyr i damme til æstetiske eller vandkvalitetsmæssige formål, som
leveres direkte af en godkendt akvakulturvirksomhed
vi) husholdninger, som holder akvakulturdyr udendørs i damme eller tanke udelukkende til eget personligt forbrug, og
som leveres direkte af en godkendt akvakulturvirksomhed
b) akvakulturvirksomheder, som består af netbure eller andre strukturer, hvor tidligere vildtlevende akvatiske dyr holdes
midlertidigt i naturlige vandområder, i den samme epidemiologiske enhed som den, i hvilken de er blevet fanget, mens
de afventer høst med henblik på konsum.

Artikel 4

Typer af akvakulturvirksomheder og transportører, som medlemsstaterne kan fritage fra visse registreringskrav

1.
De typer af akvakulturvirksomheder, som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 186, stk. 2, i forordning
(EU) 2016/429 kan fritage fra kravet om føring af fortegnelser over alle eller visse af de oplysninger, der er angivet i
nævnte forordnings artikel 186, stk. 1, litra c), d) og e), er de akvakulturvirksomheder eller grupper deraf, der opfylder
følgende betingelser:
a) de er registreret af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 173 i forordning (EU) 2016/429 og
b) de flytter ikke akvakulturdyr til andre akvakulturvirksomheder eller sætter dem ud i naturen.

2.
De transportører, som medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 188, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 kan
fritage fra kravet om føring af fortegnelser over alle eller visse af de oplysninger, der er angivet i nævnte forordnings
artikel 188, stk. 1, er transportører af følgende kategorier af akvakulturdyr, hvis akvakulturdyrene flyttes i forseglede,
lækagesikre containere, som forbliver uåbnede og intakte fra de pålæsse til de aflæsses på deres endelige bestemmelsessted:
a) akvakulturdyr, som er bestemt til være pryddyr
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b) æg og gameter af akvakulturdyr, som er bestemt til akvakultur eller til udsætning i naturen.
Artikel 5
Ikrafttræden
Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2021.

På Kommissionens vegne
Ursula VON DER LEYEN
Formand
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