
    
1 Obvezno vpisati v primeru, kadar se lastna izjava nanaša na vse dobave ene pogodbe ali naročila. 
Stanje: 24.06.2013 

Lastna izjava za dobavo odpadnih jedilnih maščob in olj za proizvodnjo 
biogoriva v okviru šestintridesete uredbe o izvajanju zaščite pred imisijami (36 

BImSchV) v povezavi z Uredbo o trajnostnem biogorivu (Biokraft-NachV) 
 
Informacija o biogorivih, ki se kvalificirajo za dvojno upoštevanje v zvezi z izpolnjevanjem 
obveznosti na podlagi 1. in 2. stavka 1. odstavka 37. a člena v povezavi s 3. členom 
Zveznega zakona o izvajanju zaščite pred imisijami (Bundes – Immisionsschutzgesetz – 
BImSchG) in za izpolnjevanje merila trajnosti biomase v skladu z Uredbo o trajnostnih 
biogorivih (Biokraft-NachV). 
 
Obrat dobavitelj 
(izvorni obrat):            
 
Ulica:             
 
Pošt. št., kraj:            
 
Država:            
 
Sklicna številka/ 
št. pogodbe1:            
 
Prejemnik:            
 

S podpisom pričujoče lastne izjave podpisnik izjavlja, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

1. Dobavljene odpadne jedilne maščobe in olja sodijo izključno med biomaso v 
skladu z opredelitvijo v Uredbi o biomasi (Biomasseverordnung) 

2. Dobava je sestavljena izključno iz odpadnih jedilnih maščob in olj v skladu s 5. 
točko 4. odstavka 7. člena 36. BImSchV. To pomeni, da je dobava sestavljena 
izključno iz: 

- rastlinskih olj in maščob, ki so bila namenjena za kuhanje ali pečenje hrane, 

- ki so bila uporabljena v okviru standardnih pogojev (ustrezne količine in časi 
uporabe so bili objavljeni s strani BLE v Zveznem uradnem listu 
(Bundesanzeiger)). 

- do morebitnega onesnaženja s sestavinami živalskega porekla ni prišlo 
namerno. 

3. Odpadne jedilne maščobe in olja nikdar niso bila zmešana z biomaso drugačnega 
izvora. 

 
Opomba: S pričujočo lastno izjavo izvor potrjuje, da lahko presojevalci, certificirani s strani 
BLE (po potrebi v spremstvu presojevalcev BLE) opravijo preglede na licu mesta za potrebe 
zagotavljanja skladnosti z zahtevami 36. BImSchV in Uredbe o trajnostnih biogorivih 
(Biokraft-NachV). Subjekt s tem daje vse potrebne pravice za izvedbe presoje in dostop. 
Lastna izjava kot takšna ali kot sestavni del pogodbe, ki ureja dobavo odpadkov ali 
ostankov, velja največ eno leto od dneva izdaje. 
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