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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Προφορική ερώτηση αριθ. 3/6/2005 των Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-
Heinz Florenz και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Σύμφωνα με το άρθρο 187 του Κανονισμού, επισυνάπτεται προς ενημέρωση των μελών 
προφορική ερώτηση που απευθύνεται στην Επιτροπή.

Θέμα: Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1774/2004 σχετικά με υπολείμματα τροφίμων

Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1774 /2002 σε συνδυασμό με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης 
Μαίου 2003 (328/2003/ΕΚ) επιτρέπει μέσω μεταβατικών προθεσμιών τη σίτιση με υπολείμματα 
τροφίμων και την ολοκληρωμένη ανακύκληση που αυτή συνεπάγεται το πολύ έως τις 
31.10.2006. 

- Ποιες εμπειρίες αποκόμισε η Επιτροπή από τις επιθεωρήσεις της και πού και ποιες 
επιθεωρήσεις έλαβαν χώρα;

- Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε εγκαταστάσεις που επιθεωρήθηκαν (στις οποίες παράγεται από 
υπολείμματα τροφίμων τροφή σε υγρή μορφή για χοίρους κρεατοπαραγωγής) τα υλικά δεν 
επεξεργάζονταν σωστά με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται επιδημική προστασία, ώστε να 
καταστεί αναγκαίο το άμεσο κλείσιμο της εγκατάστασης;

- Πώς πραγματοποιείται η παρακολούθηση υπολειμμάτων τροφών στα κράτη της ΕΕ; 

- Πώς προλαμβάνεται η παράνομη απομάκρυνση αποβλήτων όπως π.χ. η απόρριψη τους σε 
δάση, χωράφια και η σίτιση ζώων παραγωγής με τροφή που δεν έχει υποστεί θερμική 
επεξεργασία;

- Έχει η Επιτροπή γενική εικόνα του τρόπου και της ποιότητας της διάθεσης; Μπορεί να 
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μεταφέρει την εν λόγω εικόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Λόγω των ισχυουσών διατάξεων της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) 178/2002, οδηγία 2000/60/ΕΚ,  
κανονισμός (ΕΚ) 999/2001) δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν πρακτικές μορφές 
ανακύκλωσης υπολειμμάτων τροφίμων, όπως π.χ. επεξεργασία σε μονάδες βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης, καθώς η χρησιμοποίηση λιπασμάτων και κατάλοιπων διάσπασης από 
μονάδες βιοαερίου σε καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις θα είναι πολύ δύσκολη στο μέλλον,
όσον αφορά τις προσδοκώμενες ποσότητες και την απαιτούμενη μηδενική ανοχή ζωικών 
συστατικών σε τροφή ζώων.

Επομένως, για ποιο λόγο δεν παρατείνονται οι μεταβατικές προθεσμίες για τη σίτιση χοίρων 
κρεατοπαραγωγής με υπολείμματα τροφίμων μέχρι να εξασφαλιστούν και να είναι 
υλοποιήσιμες οι εναλλακτικές λύσεις (ανακύκλωση σε μονάδες βιοαερίου και 
λιπασματοποίησης) για την υγειονομική ανακύκλωση και απομάκρυνση υπολειμμάτων 
τροφίμων με την κατάλληλη προσαρμογή των νομοθετικών διατάξεων;    
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