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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Spørgsmål nr. 3/6/2005 af Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-Heinz 
Florenz, Bart Staes og Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Vedlagt fremsendes et spørgsmål til Kommissionen, jf. forretningsordenens artikel 187.

Om: Forordning (EF) nr. 1774/2002 vedrørende køkken- og madaffald

Forordning (EF) nr. 1774/2002 i forbindelse med Kommissionens beslutning af 12. maj 
2003 (328/2003/EF) tillader overgangsfrister for fodring med madaffald og dermed dets 
fulde genanvendelse indtil senest 31.10.2006.

- Hvilke erfaringer har Kommissionen gjort under sine kontrolbesøg, og hvor fandt hvilke 
kontrolbesøg sted? 
- Var der tegn på, at stofferne ikke blev forarbejdet fagligt korrekt i de besigtigede anlæg 
(hvor der af madaffald blev fremstillet flydende foder til slagtesvin), og at der ved 
behandlingen ikke fandt nogen sygdomsforebyggelse sted, således at der med det samme 
måtte lukkes anlæg?
- Hvorledes foregår overvågningen af køkken- og madaffald i EU-landene?
- Hvorledes forebygges ulovlig bortskaffelse af affald som f.eks. ved dumpning i skove, 
på marker og som uopvarmet foder til husdyr?
- Råder Kommissionen over en oversigt over bortskaffelsens art og kvalitet? Kan 
Kommissionen fremsende denne oversigt til Parlamentet?

På grundlag af de eksisterende EF-bestemmelser (forordning (EF) nr. 178/2002, direktiv 
2000/60/EF, forordning (EF) nr. 999/2001) kan praktikable former for genanvendelse af 
madaffald som f.eks. forarbejdning i biogas- og kompostanlæg ikke gennemføres, da det 
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fremover vil være særdeles vanskeligt at udbringe kompost og nedbrydningsaffald fra 
biogasanlæg med animalske bestanddele på landbrugsarealer i de forventede mængder 
og med en påkrævet nultolerance for animalske bestanddele i foder.
 
Hvorfor bliver overgangsfristerne for fodring af slagtesvin med madaffald ikke forlænget, 
indtil alternativer (genanvendelse i biogas- og kompostanlæg) i form af 
sygdomshygiejnisk genanvendelse og bortskaffelse af madaffald ved tilpasning af 
retsforskrifterne er blevet tilsvarende helt sikre og vil kunne gennemføres?
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25. maj 2005
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