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DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

MEDEDELING aan de LEDEN

Mondelinge vraag nr. 3/6/2005 van Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, Karl-Heinz 
Florenz, Bart Staes en Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Bij dezen gaat een mondelinge vraag aan de Commissie, overeenkomstig artikel 187 van het 
Reglement.

Betreft: Verordening (EG) nr. 1774/2002 inzake keukenafval 

Verordening (EG) nr. 1774/2002 in combinatie met de beschikking van de Commissie van 12 mei 
2003 (328/2003/EG) laat middels overgangsperioden toe dat etensresten aan dieren worden 
vervoederd en dat zij aldus volledig worden hergebruikt tot uiterlijk 31 oktober 2006.

- Welke ervaring heeft de Commissie bij haar inspecties opgedaan en waar vonden welke 
inspecties plaats?
- Bestonden er aanwijzingen dat in de geïnspecteerde bedrijven (waar uit etensresten vloeibaar 
voer voor mestvarkens wordt gemaakt) de stoffen niet deskundig werden verwerkt en het door de 
behandeling niet mogelijk was om besmettelijke ziekten te voorkomen, zodat onmiddellijk de 
opdracht moest worden gegeven bedrijven te sluiten?
- Hoe gebeurt de controle van keuken- en etensresten in de lidstaten van EU?
- Hoe wordt de illegale verwijdering, zoals bijvoorbeeld door het storten in een bos, op een veld 
of het vervoederen van onverhit veevoer, voorkomen?     
- Beschikt de Commissie over een overzicht van de wijze en kwaliteit van de verwijdering? Kan 
zij dit overzicht aan het EP ter hand stellen?

Op grond van de vigerende voorschriften van de EU (Verordening (EG) nr. 178/2002, richtlijn 
2000/60/EG, verordening (EG) nr. 999/2001) kunnen bruikbare methoden voor de verwerking 
van etensresten, zoals bijvoorbeeld de verwerking in biogas- en compostinstallaties, niet worden 
toegepast, aangezien het uitspreiden van kompost en fermentatieresten uit biogasinstallaties met 
dierlijke bestanddelen over landbouwgrond - in de te verwachten hoeveelheden en met de 
vereiste nultolerantie inzake dierlijke bestanddelen in veevoeder - in de toekomst zeer moeilijk 
zal zijn. 

Waarom worden in het licht hiervan de overgangsperioden voor de vervoedering van etensresten 
aan mestvarkens niet zolang verlengd tot alternatieve methoden (hergebruik in biogas- en 
compostinstallaties) voor een epidemiologisch veilig hergebruik en verwijdering van etensresten 
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adequaat kunnen worden veiliggesteld en uitvoerbaar zijn dankzij een aanpassing van de 
wetsvoorschriften?

__________
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