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Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Muntlig fråga nr 3/6/2005 från Christa Klaß, Dagmar Roth-Behrendt, 
Karl-Heinz Florenz, Bart Staes och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Härmed översänds en muntlig fråga till kommissionen i enlighet med artikel 187 i 
Europaparlamentets arbetsordning.

GENERALDIREKTORATET 
FÖR EU-INTERN POLITIK

Angående: Förordning (EG) nr 1774/2002 om matavfall

I förordning (EG) nr 1774/2002 i förbindelse med kommissionens beslut av den 12 maj 2003 
(328/2003/EG) tillåts övergångsfrister för utfodring med matrester och den fullständiga 
återanvändning som är kopplat till detta som längst till och med den 31 oktober 2006.

– Vilka erfarenheter har kommissionen gjort vid sina inspektioner och var skedde 
inspektionerna?

– Finns det belägg för att ämnen inte bearbetades på ett korrekt sätt i de anläggningar som 
besiktigades (och i vilka det framställdes flytande svinfoder från matrester) och att det vid 
behandlingen inte vidtogs åtgärder för att förebygga epidemier, så att det omgående blev 
tvunget att stänga anläggningar?

– Hur sker övervakningen av matavfall i EU-länderna?
– Hur undviks illegal spridning till nyttodjur genom exempelvis dumpning i skog och mark 

samt genom foder som inte har värmebehandlats?
– Har kommissionen en översikt över hur avfallshanteringen ser ut och dess kvalitet? Kan 

Europaparlamentet få ta del av denna översikt?

På grund av befintliga EU-bestämmelser (förordning (EG) nr 178/2002, direktiv 2000/60/EG 
och förordning (EG) nr 999/2001) kan genomförbara former av återanvändning av matrester, 
exempelvis förädling i biogas- och kompostanläggningar, inte förverkligas eftersom det 
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hädanefter kommer att bli mycket svårt att släppa ut kompost och jäsningsrester från 
biogasanläggningar med animaliska beståndsdelar på åkrarna i de mängder som är att vänta 
och kräva nolltolerans för animaliska beståndsdelar i fodret.

Varför förlängs därför inte övergångsfristerna för att utfodra svin med matrester tills man 
genom en lämplig anpassning av de rättsliga bestämmelserna kan garantera och förverkliga 
alternativen (återanvändning i biogas- och kompostanläggningar) till en epidemihygienisk 
återanvändning och avfallshantering av matrester?
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