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Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö

Eviran ohje rehualan toimijoille muuntogeenisten rehujen ilmoittamisesta tuonnin yhteydessä

Tuotantoeläinten rehujen maahantuonti ja sisämarkkinatuonti (EU-tuonti)
MUUNTOGEENISTEN REHUJEN ILMOITTAMINEN EVIRALLE TUONNIN YHTEYDESSÄ
Rehujen tuonnin yhteydessä toimijan tulee ilmoittaa Eviralle 1.1.2008 lähtien, onko maahan
tuotava rehu tavanomaista vai muuntogeenistä. Jokainen rehuerä tulee ilmoittaa erikseen.
Esimerkiksi, jos samassa laivassa on useampaa eri rehua, tulee ilmoitus antaa jokaisesta rehusta
erikseen. Ilmoituksen voi tehdä Eviran rehuvalvonnan valtuuttamalle tarkastajalle näytteenotosta
sopimisen yhteydessä tai jos rehuerä ei ole näytteenoton piirissä, kirjallinen ilmoitus tulee tehdä
suoraan Eviran rehuvalvonnalle esim. sähköpostilla. Ilmoituksessa tulee kertoa mistä rehusta on
kyse (nimi ja/ kuvaus), erän koko, valmistaja, tuoja ja/tai markkinoija Suomessa, tuonnin ajankohta,
alkuperämaa ja muuntogeenisen aineksen nimi. Ilmoituksen tekemisestä vastaa rehun tuoja tai
markkinoija. Ilmoitusvelvollisuus koskee tuotantoeläinten rehuja, jotka sisältävät soijaa, maissia,
rapsia tai riisiä esim. soijapapua, maissin siementä tai riisin jyviä tai niistä valmistettavia rehuja
esim. rouheita, tärkkelystä tai öljyä.
Toimijan tulee voida Eviran pyynnöstä näyttää toteen, että rehu on ilmoituksen mukaisesti
muuntogeenistä tai tavanomaista (esim. analyysitodistuksin, kaupallisin asiakirjoin,
viranomaistodistuksin yms.). Toimijan tulee varmistua siitä, että hänellä on erää koskevat asiakirjat
ja että ne ovat saatavilla viranomaisen niitä pyytäessä. Toimijan velvollisuus on hankkia riittävät
tiedot tuomansa rehun laadusta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Tarkastajan suorittama ilmoituksen kirjaus
Eviran valtuuttama tarkastaja kirjaa erän laadun näytteenottopöytäkirjaan, kirjoittamalla näytteen
nimen jälkeen ”tavanomainen”/ ”muuntogeeninen” ja lisäksi rastittamalla pöytäkirjan oikeassa
yläkulmassa olevan GMO-sarakkeen, mikäli rehu on muuntogeeninen. Näytteenottopöytäkirjan
merkinnät viedään Evirassa LIMS -järjestelmään. Rehuvalvonta tulee käyttämään näitä
eräkohtaisia tietoja rehujen merkintöjen valvontaan ja tilastojen laatimiseen.
Asiakirjat ja jäljitettävyys
Jäljitettävyyden varmistamiseksi rehuissa on oltava riittävät ja asianmukaiset merkinnät ja
tunnistetiedot. Lisäksi rehuerä ja asiakirja tulee olla helposti yhdistettävissä toisiinsa. Toimijoilla on
oltava käytössään järjestelmä, jolla voidaan eräkohtaisesti selvittää, keneltä rehu on hankittu ja
kenelle
rehu
toimitetaan.
Jäljitettävyysvaatimukset
edellyttävät,
että
huolitsijalle,
varastointilaitokselle ja kuljetusyritykselle annetaan tieto rehusta ja siitä, onko kyseessä
muuntogeeninen vai tavanomainen rehu. Tuoja on vastuussa siitä, että tieto rehun
muuntogeenisyydestä on kaikilla toimijoilla ja että tieto siirtyy ketjussa eteenpäin. Mikäli rehu on
muuntogeeninen, tulee tästä olla maininta kaikissa erään liittyvissä asiakirjoissa esim.
”muuntogeeninen soijarouhe” tai ”soijarouhe, valmistettu muuntogeenisestä soijapavusta”.
Toimijan tulee varmistaa, että rehua seuraa aina suomen ja/tai ruotsinkielinen tuoteseloste.
Toimijan vastuulla on laatia tällainen myös rehuaineille maahantuonnin yhteydessä.
Jäljitettävyyden varmistamiseksi on tuoteselosteessa suositeltavaa käyttää erätunnistetta.
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Rehualan toimijan ilmoitusvelvollisuus
MMMa 4/2006 11§
Asetukset muuntogeenisistä rehuista ja elintarvikkeista
Asetus (EY) N:o 1829/2003 ja asetus (EY) N:o 1830/2003
Jäljitettävyys ja tuoteselosteet
Asetus (EY) N:o 178/2002 ja rehulaki 396/1998
MMMp 40/1999 rehuaineista ja MMMp 41/1999 rehuseoksista
Ilmoitukset muuntogeenisistä rehuista, joista ei tuonnin yhteydessä oteta näytteitä
sähköpostilla:
rehu.ilmoitukset@evira.fi
faksilla:
02077 25 298
Lisätietoja:
ylitarkastaja
ylitarkastaja
ylitarkastaja
ylitarkastaja

Tiina O’Toole (muuntogeenisten rehujen valvonta)
Riitta Rannikko (rehujen tuonti)
Marja Turunen (valmistajien valvonta)
Arvo Kinnunen (valmistajien valvonta)

puh. 020 772 5228
puh. 020 772 5230
puh. 020 772 5227
puh. 020 772 5229

