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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1262 

av 12. juli 2017 

om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til bruk av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel i 

forbrenningsanlegg(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1069/2009 av 21. oktober 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 (forordningen om animalske biprodukter)(1), særlig artikkel 15 nr. 1 bokstav e) og artikkel 27 bokstav i), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 142/2011(2) fastsetter regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 1069/2009, 

herunder parametere for disponering av animalske biprodukter samt for sikker behandling, omdanning eller bearbeiding 

av animalske biprodukter til avledede produkter. 

2) I samsvar med forordning (EF) nr. 1069/2009 er forbrenning som definert i nr. 41 i vedlegg I til forordning (EU) 

nr. 142/2011 en av prosessene for disponering av animalske biprodukter, herunder gjødsel. 

3) I artikkel 6 i forordning (EU) nr. 142/2011 fastsettes reglene for godkjenning av forbrenningsanlegg som bruker 

animalske biprodukter som brensel. Nr. 8 i nevnte artikkel bør endres for å gi rom for bruk av gjødsel fra alle slags 

produksjonsdyr som brensel. 

4) Gjødsel fra produksjonsdyr kan utgjøre en bærekraftig kilde til brensel til bruk ved forbrenning, forutsatt at forbrennings-

prosessen oppfyller særlige krav om effektivt å redusere de skadevirkningene på dyrs og menneskers helse og på miljøet 

som slik bruk medfører. Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 592/2014(3) ble det innført krav i forbindelse med bruk av 

fjørfegjødsel som brensel i forbrenningsanlegg. Forordningen fastsetter allmenne krav til alle anlegg som bruker animalske 

biprodukter eller avledede produkter som brensel, og særlige krav med hensyn til type drivstoff og type forbrenningsanlegg. 

Gjødsel fra andre produksjonsdyr enn fjørfe kan nå også brukes som brensel i forbrenningsanlegg med en samlet nominell 

termisk effekt på høyst 50 MW, på samme vilkår som fastsatt for forbrenning av fjørfegjødsel, herunder utslipps-

grenseverdiene og overvåkingskravene. 

5) Driftsansvarlige for forbrenningsanlegg der det brukes gjødsel fra produksjonsdyr som brensel, bør treffe nødvendige 

hygienetiltak for å hindre spredning av mulige sykdomsframkallende stoffer. I denne sammenheng bør slike anlegg 

oppfylle de allmenne kravene i forbindelse med bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel, som 

er fastsatt i kapittel IV i vedlegg III til forordning (EU) nr. 142/2011, og de særlige kravene til visse typer av anlegg og 

brensler som kan brukes til forbrenning, som fastsettes ved denne forordning. 

6) Forbrenning av gjødsel fra planteetere gir på grunn av gjødselens sammensetning høyere utslipp av partikler enn 

forbrenning av fjørfegjødsel. For å løse dette problemet bør denne forordning fastsette mer fleksible utslippsgrenseverdier 

for partikler for svært små forbrenningsanlegg, for å muliggjøre disponering av gjødsel som ellers ikke ville kunne brukes 

som brensel til forbrenning. 

7) På samme måte bør denne forordning gjøre det mulig for vedkommende myndigheter å gi eksisterende forbrennings-

anlegg en overgangsperiode for å oppfylle kravene om kontrollert temperaturstigning i gassen, forutsatt at slike 

utslipp ikke innebærer risiko for menneskers og dyrs helse eller miljøet. Regelverket om animalske biprodukter 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 13.7.2017, s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 4/2018 av 9. februar 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 98 av 

12.12.2019, s. 7. 

(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). 

(3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 592/2014 av 3. juni 2014 om endring av forordning (EF) nr. 142/2011 med hensyn til 

bruk av animalske biprodukter og avledede produkter som brensel i forbrenningsanlegg (EUT L 165 av 4.6.2014, s. 33). 
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hindrer ikke medlemsstatene i å anvende de relevante beregningsreglene for utslippsgrenseverdier som er fastsatt i 

miljøregelverket, når gjødsel fra produksjonsdyr forbrennes sammen med annet brensel eller avfall. 

8) I vedlegg XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 er det fastsatt særlige krav som gjelder ved offentlige kontroller. Etter at 

det ved denne forordning innføres krav i forbindelse med forbrenning av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel, bør 

disse særlige kravene også gjelde denne prosessen. 

9) Vedlegg III og XVI til forordning (EF) nr. 142/2011 bør derfor endres. 

10) 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 forordning (EU) nr. 142/2011 skal artikkel 6 nr. 8 lyde: 

«8. Ved bruk av gjødsel fra produksjonsdyr som brensel til forbrenning som fastsatt i vedlegg III kapittel V får følgende 

regler anvendelse i tillegg til dem som er nevnt i nr. 7 i denne artikkel: 

a) Søknaden om godkjenning som den driftsansvarlige inngir til vedkommende myndighet i samsvar med artikkel 24 nr. 1 

bokstav d) i forordning (EF) nr. 1069/2009, skal inneholde dokumentasjon som er sertifisert av vedkommende myndighet 

eller av en yrkesorganisasjon som er godkjent av vedkommende myndigheter i medlemsstaten, på at forbrenningsanlegget 

der gjødselen fra produksjonsdyr brukes som brensel, fullt ut oppfyller kravene fastsatt i kapittel V punkt B nr. 3, 4 og 5 i 

vedlegg III til denne forordning, uten at det berører muligheten for medlemsstatens vedkommende myndigheter til å tillate 

at visse bestemmelser fravikes i samsvar med vedlegg III kapittel V punkt C nr. 4. 

b) Framgangsmåten for godkjenning fastsatt i artikkel 44 i forordning (EF) nr. 1069/2009 skal ikke avsluttes før 

vedkommende myndighet eller en yrkesorganisasjon godkjent av nevnte myndighet har utført minst to etterfølgende 

kontroller, hvorav den ene uanmeldt, i løpet av de første seks månedene forbrenningsanlegget er i drift, herunder de 

nødvendige målinger av temperatur og utslipp. Når resultatene av disse kontrollene har vist at kravene i kapittel V punkt B 

nr. 3, 4 og 5 og, dersom det er relevant, punkt C nr. 4 i vedlegg III til denne forordning er oppfylt, kan fullstendig 

godkjenning gis.» 

Artikkel 2 

Vedlegg III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 endres i samsvar med 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 12. juli 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg III og XVI til forordning (EU) nr. 142/2011 gjøres følgende endringer: 

1) I vedlegg III kapittel V skal nytt punkt C lyde: 

«C. Forbrenningsanlegg der annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B brukes som 

brensel til forbrenning 

1. Type anlegg: 

Forbrenningsanlegg med en samlet nominell termisk effekt på høyst 50 MW. 

2. Utgangsmateriale: 

Utelukkende annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B, som skal brukes som 

brensel til forbrenning i samsvar med kravene fastsatt i nr. 3. 

Andre animalske biprodukter eller avledede produkter skal ikke brukes som brensel i forbrenningsanlegg som 

nevnt i nr. 1. Annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B, som er framstilt utenfor 

driftsenheten, bør ikke komme i kontakt med produksjonsdyr. 

3. Metode: 

Forbrenningsanlegg der annen gjødsel fra produksjonsdyr enn fjørfegjødsel omhandlet i punkt B brukes som 

brensel, skal oppfylle kravene fastsatt i punkt B nr. 3, 4 og 5. 

4. Unntak og overgangsperiode: 

Medlemsstatens vedkommende myndighet med ansvar for miljøspørsmål kan 

a) som unntak fra punkt B nr. 3 bokstav b) ii) gi forbrenningsanlegg som er i drift 2. august 2017, en ytterligere 

frist på høyst seks år til å oppfylle kravene i kapittel IV avsnitt 2 nr. 2 første ledd i vedlegg III til denne 

forordning, 

b) som unntak fra punkt B nr. 4 tillate utslipp av partikler i en mengde på høyst 50 mg/m3, forutsatt at 

forbrenningsanleggenes samlede nominelle termiske effekt ikke overstiger 5 MW, 

c) som unntak fra punkt B nr. 3 bokstav b) i) tillate manuell plassering av gjødsel fra hest som brensel i 

forbrenningskammeret når samlet nominell termisk effekt ikke overstiger 0,5 MW.» 

2) I vedlegg XVI kapittel III skal avsnitt 12 lyde: 

«Avsnitt 12 

Offentlig kontroll med hensyn til anlegg som er godkjent for forbrenning av animalske biprodukter 

Vedkommende myndighet skal foreta dokumentkontroller i samsvar med framgangsmåtene nevnt i artikkel 6 nr. 7 og 8 ved 

godkjente anlegg som omhandlet i vedlegg III kapittel V.» 

 __________  


