
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/172 

z dnia 1 lutego 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do parametrów przekształcania 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub kompost oraz w odniesieniu do 

warunków przywozu karmy dla zwierząt domowych i wywozu przetworzonego obornika 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do 
spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (1), w szczególności jego art. 15 ust. 1 lit. c), 
art. 27 lit. g), art. 41 ust. 3 i art. 43 ust. 3 akapit drugi, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Komisji (UE) nr 142/2011 (2) określono zasady wykonania rozporządzenia (WE) 
nr 1069/2009, w tym parametry przekształcania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz lub 
kompost oraz warunki wprowadzania do obrotu przywożonej karmy dla zwierząt domowych i przepisy 
dotyczące wywozu materiałów kategorii 2. 

(2)  W załączniku V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 określono standardy dotyczące przekształcania produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego w biogaz i kompost. Zgodnie z załącznikiem V rozdział III sekcja 2 pkt 3 
lit. b) właściwy organ może pod pewnymi warunkami zezwolić na stosowanie szczegółowych wymagań innych 
niż wymagania określone w rozdziale III. 

(3)  Jednakże w takich przypadkach pozostałości fermentacyjne i kompost powinny być wprowadzane do obrotu 
wyłącznie w państwie członkowskim, w którym dopuszczono alternatywne parametry przekształcania. Aby 
zapewnić właściwemu organowi niezbędną elastyczność przy określaniu przepisów dotyczących wytwórni 
biogazu i kompostowni, o których mowa w rozdziale III sekcja 2 pkt 3 w załączniku V do rozporządzenia (UE) 
nr 142/2011, ze standardów określonych w rozdziale III sekcja 3 pkt 2 należy wyłączyć te standardy dotyczące 
pozostałości fermentacyjnych i kompostu, w odniesieniu do których dane państwo członkowskie dopuściło już 
stosowanie alternatywnych parametrów przekształcania. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik V do 
rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(4)  Państwa członkowskie mogą zezwalać na przywóz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów 
pochodnych jedynie z państw trzecich, z których przywóz ten jest dopuszczony. Państwa członkowskie mogą 
zezwalać na przywóz surowej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów ubocznych rybołówstwa 
z państw nienależących do UE, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa przeznaczonych do 
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(1) Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzezna
czonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek 
i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1). 



spożycia przez ludzi zgodnie z załącznikiem II do decyzji Komisji 2006/766/WE (1). Nie dotyczy to przywozu 
przetworzonej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów ubocznych rybołówstwa. Przywóz 
przetworzonej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów ubocznych rybołówstwa podlega pod tym 
względem ostrzejszym warunkom niż przywóz surowej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów 
ubocznych rybołówstwa. Należy dopuścić przywóz przetworzonej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej 
z produktów ubocznych rybołówstwa ze wszystkich państw nienależących do UE, z których dopuszczony jest 
przywóz surowej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów ubocznych rybołówstwa. Należy zatem 
odpowiednio zmienić tabelę 2 w rozdziale II sekcja 1 w załączniku XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(5)  Wywóz przetworzonego obornika przeznaczonego do spalenia lub usunięcia na składowisko odpadów jest 
zabroniony. Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 wywóz tego materiału do 
wykorzystania w przedsiębiorstwie biogazu lub kompostowni może być dopuszczony, pod warunkiem że 
państwo przeznaczenia jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Aby umożliwić 
wywóz przetworzonego obornika i nawozów organicznych zawierających wyłącznie przetworzony obornik, 
należy określić zasady wywozu tych produktów do celów innych niż spalanie, składowanie lub wykorzystanie 
w wytwórniach biogazu i kompostowniach znajdujących się w państwach niebędących członkami OECD. 
W ramach tych zasad należy określić wymagania co najmniej równorzędne wobec wymagań dotyczących 
wprowadzania do obrotu przetworzonego obornika i nawozów naturalnych zawierających wyłącznie 
przetworzony obornik. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011. 

(6)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, 
Żywności i Pasz, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 25 rozporządzenia (UE) nr 142/2011 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„4. Zasady określone w załączniku XIV rozdział V mają zastosowanie do wywozu z Unii produktów pochodnych 
określonych w tym rozdziale.”. 

Artykuł 2 

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z tekstem znajdującym 
się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiająca wykazy państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz 
małży, szkarłupni, osłonic, ślimaków morskich i produktów rybołówstwa (Dz.U. L 320 z 18.11.2006, s. 53). 



ZAŁĄCZNIK 

W załącznikach V i XIV do rozporządzenia (UE) nr 142/2011 wprowadza się następujące zmiany:  

1) załącznik V rozdział III sekcja 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2.  Pozostałości fermentacyjne lub kompost – inne niż pozostałości i kompost, o których mowa w sekcji 2 pkt 3 lit. b) – które nie spełniają wymagań określonych w niniejszej sekcji, 
należy poddać powtórnemu przekształcaniu lub kompostowaniu, a w przypadku salmonelli poddać odpowiednim czynnościom lub usunąć zgodnie z instrukcjami właściwego 
organu.”;  

2) w załączniku XIV wprowadza się następujące zmiany: 

a)  rozdział II sekcja 1 tabela 2 wiersz nr 12 otrzymuje brzmienie: 

„12 Karma dla zwierząt 
domowych, w tym 
gryzaki dla psów 

a)  W przypadku przetworzonej karmy 
dla zwierząt domowych i gryzaków dla 
psów: materiały, o których mowa 
w art. 35 lit. a) ppkt (i) oraz (ii); 

b) w przypadku surowej karmy dla zwie
rząt domowych: materiały, o których 
mowa w art. 35 lit. a) ppkt (iii).  

Karma dla zwierząt 
domowych i gryzaki 
dla psów muszą być 
wyprodukowane zgod
nie z załącznikiem XIII 
rozdział II. 

a) W przypadku surowej karmy dla zwie
rząt domowych: 
państwa trzecie wymienione w części 1 
załącznika II do rozporządzenia (UE) 
nr 206/2010 lub w załączniku I do 
rozporządzenia (WE) nr 798/2008, 
z których państwa członkowskie do
puszczają przywóz świeżego mięsa 
tego samego gatunku, a zezwolenie 
obejmuje tylko mięso z kością. 

W przypadku materiałów pochodzą
cych od ryb, państwa trzecie wymie
nione w załączniku II do decyzji 
2006/766/WE. 

b)  W przypadku gryzaków dla psów 
i karmy dla zwierząt domowych innej 
niż surowa: 
państwa trzecie wymienione w części 1 
załącznika II do rozporządzenia (UE) 
nr 206/2010 oraz następujące pań
stwa: 

(JP) Japonia, 

(EC) Ekwador, 

(LK) Sri Lanka, 

(TW) Tajwan. 

W przypadku przetworzonej karmy 
dla zwierząt domowych z materiałów 
pochodzących od ryb, państwa trzecie 
wymienione w załączniku II do decyzji 
2006/766/WE. 

a) W przypadku karmy dla zwierząt do
mowych w puszkach: załącznik XV roz
dział 3(A). 

b)  W przypadku przetworzonej karmy dla 
zwierząt domowych innej niż w pusz
kach: załącznik XV rozdział 3(B). 

c) W przypadku gryzaków dla psów: za
łącznik XV rozdział 3(C). 

d) W przypadku surowej karmy dla zwie
rząt domowych: Załącznik XV 
rozdział 3(D).”     
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b)  dodaje się rozdział V w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ V 

ZASADY WYWOZU NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODNYCH 

Zasady mające zastosowanie do wywozu produktów pochodnych wymienionych poniżej, jak określono w art. 25 
ust. 4:  

Produkty pochodne Zasady wywozu 

1 Przetworzony obornik i nawozy organiczne, 
kompost lub pozostałości fermentacyjne po prze
kształceniu biogazu niezawierające produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego ani produk
tów pochodnych innych niż przetworzony obor
nik 

Przetworzony obornik i nawozy organiczne, kom
post lub pozostałości fermentacyjne po przekształ
ceniu biogazu niezawierające produktów ubocz
nych pochodzenia zwierzęcego ani produktów po
chodnych innych niż przetworzony obornik muszą 
spełniać co najmniej warunki określone w załącz
niku XI rozdział I sekcja 2 lit. a), b), d) i e).”   
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