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Uusi rehun lisäaineiden funktionaalinen ryhmä perustettu aineille, joilla
vähennetään homemyrkkysaastumisen vaikutuksia eläimissä
Uusi funktionaalinen ryhmä ”m” teknologisten rehun lisäaineiden luokkaan on perustettu
komission asetuksella (EY) N:o 386/2009. Ryhmään kuuluvat aineet, joilla vähennetään
mykotoksiinikontaminaatiota. Näillä aineilla voidaan estää tai vähentää mykotoksiinien eli
homemyrkkyjen imeytymistä (absorptiota), edistää niiden erittymistä tai muuttaa niiden
vaikutustapaa ja siten lieventää mykotoksiinien mahdollisia haitallisia vaikutuksia eläinten
terveyteen. Kyseisten lisäaineiden käyttö edellyttää niiden hyväksyttämistä rehun
lisäaineina.
Rehun lisäaineista säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännössä. Asetuksessa (EY) N:o
1831/2003 säädetään rehun lisäaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, valvonnasta ja
pakkausmerkinnöistä sekä rehun lisäaineiden sijoittamisesta niiden käyttötarkoitusten ja
ominaisuuksien perusteella luokkiin ja näiden luokkien sisällä funktionaalisiin ryhmiin. Tätä
lisäaineasetusta on nyt muutettu asetuksella (EY) N:o 386/2009 uuden rehun lisäaineiden
funktionaalisen ryhmän perustamiseksi, koska on kehitetty uusia rehun lisäaineita, joilla voidaan
vähentää mykotoksiinien haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen.
Rehun lisäaineet hyväksytään hakemuksesta. Mykotoksiinikontaminaatiota vähentävistä
lisäaineista on jätettävä hyväksyntähakemus niiden saattamiseksi markkinoille hyväksyttyinä rehun
lisäaineina. Komission asetuksessa (EY) N:o 429/2008 esitetään ohjeet hyväksyntähakemuksen
laatimiseksi. Ohjeet tullaan päivittämään tämän uuden ryhmän lisäaineiden tutkimusvaatimuksista.
Hyväksynnät annetaan asetuksina ja hyväksytyt lisäaineet merkitään komission ylläpitämään
rekisteriin. Vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa olla markkinoilla ja käyttää eläinten
ruokinnassa.
Asetus (EY) N:o 386/2009 tulee voimaan 2.6.2009, jonka jälkeen vain asetuksen (EY) N:o
1831/2003 ryhmään m hyväksytyistä lisäaineista saa esittää väittämiä mykotoksiinien sitomisesta.
Mykotoksiinikontaminaatiota vähentävien tuotteiden käyttö on sallittu vain rehuissa, joiden
mykotoksiinipitoisuudet ovat alle niiden enimmäis- tai ohjeellisten pitoisuuksien (MMMa 10/08 ja
komission suositus 2006/576/EY).
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