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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/172

17.1.2019

2019/EØS/4/07

av 1. februar 2017
om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 når det gjelder parametrene for omdanning av
animalske biprodukter til biogass eller kompost samt vilkårene for import av fôr til kjæledyr
og for eksport av bearbeidet husdyrgjødsel(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR ––

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske
biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om oppheving av forordning (EF) nr. 1774/2002(1),
særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav c), artikkel 27 bokstav g), artikkel 41 nr. 3 og artikkel 43 nr. 3 annet ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsettes regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009,
herunder parametrene for omdanning av animalske biprodukter til biogass eller kompost, vilkår for omsetning av
importert fôr til kjæledyr og regler for eksport av kategori 2-materiale.

2)

I vedlegg V til forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes krav til omdanning av animalske biprodukter til biogass og
kompost. I samsvar med kapittel III avsnitt 2 nr. 3 bokstav b) i vedlegg V kan vedkommende myndighet på visse vilkår
tillate andre særlige krav enn dem som er fastsatt i kapittel III.

3)

Råtnerester og kompost bør i midlertid i slike tilfeller bringes i omsetning bare i den medlemsstaten der de alternative
parametrene for omdanning er blitt godkjent. For å gi vedkommende myndighet nødvendig fleksibilitet i den måten den
regulerer biogass- og komposteringsanlegg som nevnt i kapittel III avsnitt 2 nr. 3 i vedlegg V til forordning (EU)
nr. 142/2011, er det hensiktsmessig å unnta fra kravene fastsatt i kapittel III avsnitt 3 nr. 2 råtnerester og kompost
som medlemsstaten allerede har godkjent alternative parametrer for omdanning for. Vedlegg V til forordning (EU)
nr. 142/2011 bør derfor endres.

4)

Medlemsstatene kan tillate import av animalske biprodukter og avledede produkter bare fra godkjente tredjestater.
Medlemsstatene kan tillate import av rått fôr til kjæledyr fra biprodukter fra fiskeri fra tredjestater som er godkjent for

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 28 av 2.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2017 av 22. september 2017
om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 300 av 14.11.2009, s. 1.
(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011 av 25. februar 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1069/2009 om fastsettelse av hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum, og om
gjennomføring av rådsdirektiv 97/78/EF med hensyn til visse prøver og produkter som er unntatt fra veterinærkontroll på grensen i henhold
til nevnte direktiv (EUT L 54 av 26.2.2011, s. 1).
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import av fiskerivarer beregnet på konsum, i samsvar med vedlegg II til kommisjonsvedtak 2006/766/EF( 1). Dette er
ikke tilfellet for import av bearbeidet fôr til kjæledyr fra biprodukter fra fiskeri. I så henseende er import av bearbeidet
fôr til kjæledyr framstilt av biprodukter fra fiskeri underlagt strengere vilkår enn import av rått fôr til kjæledyr fra
biprodukter fra fiskeri. Det er hensiktsmessig å tillate import av bearbeidet fôr til kjæledyr fra biprodukter fra fiskeri fra
alle tredjestater som er godkjent for import av rått fôr til kjæledyr fra biprodukter fra fiskeri. Tabell 2 i kapittel II, avsnitt
1, i vedlegg X til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor endres.
5)

Eksport av bearbeidet husdyrgjødsel beregnet på avfallsforbrenning eller sluttbehandling på en fyllplass er forbudt. I
samsvar med artikkel 43 nr. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 1069/2009 kan imidlertid eksport av dette materialet til bruk i
biogass- eller komposteringsanlegg tillates forutsatt at mottakerstaten er medlem av Organisasjonen for økonomisk
samarbeid og utvikling (OECD). For å kunne tillate eksport av bearbeidet husdyrgjødsel og organisk gjødsel som
inneholder utelukkende bearbeidet husdyrgjødsel, bør det fastsettes regler for eksport av disse produktene for andre
formål enn avfallsforbrenning, deponering eller bruk i biogass- eller komposteringsanlegg i stater som ikke er medlem
av OECD. Disse reglene bør inneholde krav som minst tilsvarer kravene til omsetning av bearbeidet husdyrgjødsel og
organisk gjødsel som inneholder utelukkende bearbeidet husdyrgjødsel. Vedlegg XIV til forordning (EU) nr. 142/2011
bør derfor endres.

6)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og
fôr —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
I artikkel 25 i forordning (EU) nr. 142/2011 tilføyes følgende nummer:
«4. Reglene fastsatt i kapittel V i vedlegg XIV får anvendelse på eksport til Unionen av avledede produkter som er
beskrevet der.»
Artikkel 2
Vedlegg V og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med teksten i vedlegget til denne forordning.
Artikkel 3
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel 1. februar 2017.

For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____

(1) Kommisjonsvedtak 2006/766/EF av 6. november 2006 om opprettelse av lister over tredjestater og territorier som det er tillatt med import
fra av muslinger, pigghuder, sekkedyr, sjøsnegler og fiskerivarer (EUT L 320 av 18.11.2006, s. 53).
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VEDLEGG

I vedlegg V og XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer:
1) I vedlegg V kapittel III avsnitt 3 skal nr. 2 lyde:
«2. Andre råtnerester eller kompost enn dem som er nevnt i avsnitt 2 nr. 3 bokstav b), som ikke oppfyller kravene i dette avsnitt, skal omarbeides eller komposteres på nytt, og dersom det
gjelder salmonella, håndteres eller sluttbehandles i samsvar med instruksene fra vedkommende myndighet.»
2) I vedlegg XIV gjøres følgende endringer:
a) I tabell 2 i kapittel II avsnitt 1 skal rad 12 lyde:
Fôr til kjæledyr, a) Når det gjelder bearbeidet fôr
herunder
til kjæledyr og tyggesaker til
tyggesaker til
hunder: materiale som nevnt i
hunder
artikkel 35 bokstav a) i) og ii).

Fôret til kjæledyr og tyggesakene a) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr:
a) Når det gjelder boksefôr til kjæledyr:
til hunder skal være framstilt
Vedlegg XV kapittel 3 bokstav A.
Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II
i samsvar med vedlegg XIII
til forordning (EU) nr. 206/2010 eller i vedlegg I b) Når det gjelder annet bearbeidet fôr
kapittel II.
til forordning (EF) nr. 798/2008, som medlemstil
kjæledyr
enn
boksefôr:
b) Når det gjelder rått fôr til
statene tillater import fra av ferskt kjøtt fra
Vedlegg XV kapittel 3 bokstav B.
kjæledyr: materiale som nevnt i
samme art, og der bare ikke-utbeinet kjøtt er c) Når det gjelder tyggesaker til hunder:
artikkel 35 bokstav a) iii).
tillatt.
Vedlegg XV kapittel 3 bokstav C.
Når det gjelder fiskemateriale, tredjestater som d) Når det gjelder rått fôr til kjæledyr:
er oppført i vedlegg II til vedtak 2006/766/EF.
Vedlegg XV kapittel 3 bokstav D.»
b) Når det gjelder tyggesaker til hunder samt annet
fôr til kjæledyr enn rått fôr:
Tredjestater som er oppført i del 1 i vedlegg II
til forordning (EU) nr. 206/2010, samt følgende
tredjestater:
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(JP) Japan
(EC) Ecuador
(LK) Sri Lanka
(TW) Taiwan.
Når det gjelder bearbeidet fôr til kjæledyr
framstilt av fisk, tredjestater som er oppført i
vedlegg II til vedtak 2006/766/EF.
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b) Nytt kapittel V tilføyes:
«KAPITTEL V
REGLER FOR EKSPORT AV VISSE AVLEDEDE PRODUKTER

Regler som gjelder for eksport av avledede produkter oppført nedenfor som nevnt i artikkel 25 nr. 4:

1

Avledede produkter

Regler for eksport

Bearbeidet husdyrgjødsel og organisk gjødsel,
kompost eller råtnerester fra omdanning til
biogass som ikke inneholder andre animalske
biprodukter eller avledede produkter enn
bearbeidet husdyrgjødsel

Bearbeidet husdyrgjødsel og organisk gjødsel, kompost
eller råtnerester fra omdanning til biogass som ikke
inneholder andre animalske biprodukter eller avledede
produkter enn bearbeidet husdyrgjødsel, skal minst
oppfylle vilkårene fastsatt i kapittel I avsnitt 2 bokstav a),
b), d) og e) i vedlegg XI.»

