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UUSI ASETUS REHUALAN TOIMINNANHARJOITTAMISESTA ON TULLUT VOIMAAN

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 548/2012 rehualan toiminnanharjoittamisesta tulee voimaan
24.10.2012 ja korvaa aikaisemman asetuksen MMMa 712/2008.
Rehualan toimijoiden laadunvarmistuksesta säädetään entistä tarkemmin. Ihmisten ja eläinten salmonellatartuntojen estämiseksi toimijoiden on otettava näytteitä rehuista ja rehujen tuotantoympäristöstä. Nautojen, sikojen ja siipikarjan rehuseokset pitää myös käsitellä kuumentamalla. Rehujen
sisämarkkinatuonnissa siirrytään viranomaisen eräkohtaisesta valvonnasta toimijoiden omaan laadunvarmistukseen. Näytteenottoa koskevat muutokset tulevat voimaan vuoden 2013 alussa ja
kuumennuskäsittely viimeistään kahden vuoden siirtymäajan jälkeen.
Toimijoiden rekisteröintiä ja hyväksyntää koskevat säännökset jäävät pääsääntöisesti ennalleen,
minkä lisäksi asetuksessa säädetään ns. dioksiinimonitorointiasetukseen (EU/225/2012) liittyvästä
toimijoiden hyväksymisestä. Uuteen asetukseen sisällytetään myös rehujen haitallisia aineita, tuotteita ja eliöitä koskevat perussäännökset sekä tarkennetaan rehuista annettavia tietoja energia- ja
valkuaisarvon ilmoittamisen osalta. Alkutuotannon toimijan tulee jatkossa merkitä kirjanpitoonsa
rehuun liittyvien tietojen ohella myös rehuvaraston tunniste.

Rehujen valmistukseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyvät salmonellatutkimukset
Asetuksessa säädetty laadunvarmistuksen miniminäytteenottovelvoite liittyy tiettyjen, esimerkiksi
öljykasvin siemenistä saatujen, rehuaineiden tai niitä sisältävien rehuseosten valmistukseen, kuljetukseen ja varastointiin, koska näihin rehuihin liittyy muita rehuja suurempi salmonellariski. Asetuksen liitteessä 3 on luettelo rehuaineluokista, joihin kuuluu erityisen riskialttiita rehuja. Näytteenottovelvoite koskee rehuaineita ja rehuseoksia valmistavia toimijoita, rahtisekoittajia sekä irtorehuja
varastoivia ja kuljettavia kotimaisia toimijoita. Asetuksessa säädetty näytteenottovelvoite ei koske
rehuaineiden tai rehuseosten valmistajia silloin, kun rehut käytetään ainoastaan omalla tilalla.
Toimijan tulee näytteenottoa koskevaa laadunvarmistussuunnitelmaansa laatiessaan huomioida
oma rehuhygienia-asetuksen (EY/183/2005) edellyttämä vaarojen arviointinsa lakisääteisen miniminäytteenoton lisäksi. Tuotantoympäristönäytteellä tarkoitetaan tuotantotiloista tai -laitteistosta,
myllyautosta, kuljetuskalustosta, varastosta tai vastaavasta kohteesta otettua sivelynäytettä tai pölynäytettä, joka voi sisältää myös rehua.
Rehuaineiden valmistajien tulee ottaa salmonellatutkimuksia varten vähintään yksi tuotantoympäristönäyte viikossa tai yksi näyte kutakin alkavaa 50 000 kg kohden, mutta kuitenkin vähintään kolme näytettä vuodessa. Lisäksi lopputuotteesta tulee ottaa vähintään yksi näyte alkavaa 100 000 kg
kohden. Vaatimus ei koske toimijoita, jotka valmistavat yksinomaan turkis- tai lemmikkieläinten rehuihin tarkoitettuja rehuaineita tai esimerkiksi seulovat viljaa.
Rehuseoksia valmistettaessa tulee näytteitä ottaa irtoraaka-aineiden vastaanottolinjalta, jäähdytysjärjestelmästä ja irtolastauksesta. Tuotantoympäristönäytteitä voidaan ottaa vähemmän silloin, jos
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rehuseos rakeistetaan ilman höyryä. Näytteenottokohteet on lueteltu asetuksessa. Toimija voi
muuttaa näytteenottokohtia oman riskinarviointinsa perusteella. Muutoksista perusteluineen tulee
ilmoittaa Eviralle osoitteeseen rehu.ilmoitukset@evira.fi. Rehuseoksista tulee ottaa myös lastausnäytteitä, jotka tutkitaan tarvittaessa. Tilan, joka käyttää markkinoille saatettavien rehuseosten valmistukseen ainoastaan tilan omia riskialttiiksi luokiteltuja rehuaineita, tulee ottaa vähintään yksi
tuotantoympäristönäyte kutakin alkavaa 50 000 kg kohden, mutta vähintään kolme näytettä vuodessa.
Rahtisekoittajien tulee ottaa vähintään yksi tuotantoympäristönäyte kuukaudessa jokaisesta myllyautosta ennen puhdistusta, jos rehuseoksissa käytetään riskialttiita rehuaineita.
Kuljetusliikkeiden tulee ottaa vähintään joka toinen kuukausi yksi näyte jokaisen auton lastitilasta
ennen puhdistusta, jos autoilla kuljetetaan riskialttiita rehuaineita tai niitä sisältäviä rehuseoksia.
Varastointiliikkeiden tulee ottaa yksi näyte tyhjästä varastosta ennen riskialttiiden rehujen vastaanottamista. Velvoite ei koske toimijoita, jotka varastoivat pelkästään viljaa.
Kuumennusvelvoite
Näytteenottovelvoitteen lisäksi kanojen, broilereiden, kalkkunoiden sekä nautojen ja sikojen Suomessa valmistetut rehuseokset pitää käsitellä kuumentamalla. Valmistajan on kuumennettava rehu
vähintään 81 ºC:een tai pidettävä rehuseosta vähintään kymmenen minuutin ajan 75 ºC:ssa. Kuumennusvelvoitetta ei ole valmistajilla, joilla vuosituotanto alittaa kuusi miljoonaa kiloa, eikä rahtisekoittajilla. Kivennäisrehut, vitamiinitäydennysrehut sekä nestemäiset ja kosteat rehut voidaan
jättää kuumentamatta. Toimijalla on lisäksi mahdollisuus hakea erikoisrehuille poikkeuslupaa kuumennusvelvoitteesta. Toimijan tulee lähettää Eviralle vapaamuotoinen hakemus perusteluineen, jos
toimija katsoo, että kuumennusvelvoite ei sovellu hänen valmistamilleen erikoisrehuille. Kuumennusvelvoite siipikarjan rehuille tulee voimaan 24.4.2013 ja sikojen ja nautojen rehuille 24.10.2014.
Sisämarkkinatuonnin (= tuonti EU-maista, Norjasta, Islannista) ja maahantuonnin salmonellavalvonta
Rehualan toimijoita, jotka tuovat Suomeen sisämarkkinoilta erityisen riskialttiita kasviperäisiä rehuja, velvoitetaan järjestämään vuoden 2013 alusta lähtien näiden erien salmonellavalvonta osana
omaa laadunvarmistustaan. Toimijoiden on laadittava riskiperusteinen laadunvarmistussuunnitelma, jossa määritetään muun muassa ne kasviperäiset rehut, joista näyte saapumisen yhteydessä
otetaan. Tutkittavasta rehuerästä tulee ottaa 1 näyte alkavaa 50 000 kg kohden tai - mikäli rehua
toimitetaan suoraan rahtisekoittajalle tai tilalle - 1 näyte alkavaa 25 000 kg kohden. Näytteiden tulee
olla edustavia ja näytteenottajalla tulee olla riittävä asiantuntemus. Sisämarkkinoilta saapuvista
rehueristä ei enää tarvitse tehdä ennakkoilmoitusta Eviraan.
Rehujen maahantuonnin yhteydessä erityisen riskialttiiden kasviperäisten rehujen salmonellavalvonta toteutetaan edelleen virallisena valvontana ja näiden rehujen tuonnista edellytetään ennakkoilmoitusta Eviraan (rehutuonti@evira.fi). Evira ottaa tuontieristä näytteitä vuosittain laadittavan
riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti ja julkaisee ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin
kuuluvista rehuista listaa nettisivuillaan. Salmonellan suhteen erityisen riskialttiisiin rehuihin liittyvä
ennakkoilmoitusvelvollisuus tulee koskemaan viljojen jyviä ja niistä saatavia tuotteita, öljykasvien
siemeniä, öljypitoisia hedelmiä ja niistä saatavia tuotteita, palkokasvien siemeniä ja niistä saatavia
tuotteita sekä muita siemeniä, hedelmiä ja niistä saatavia tuotteita.
Sekä sisämarkkina- että maahantuontieristä, joissa todetaan toimijan omassa laadunvarmistuksessa salmonellaa, on ilmoitettava Eviralle. Tuontierän käsittelyyn salmonellabakteerin tuhoamiseksi
tarvitaan edelleen Eviran hyväksyntä ja erä voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun se on
todettu puhtaaksi.
Eviran maahantuonnin/sisämarkkinatuonnin salmonellavalvontaa koskevat ohjeet päivitetään uusia
käytäntöjä vastaavaksi ennen vuoden vaihdetta. Ohjeet julkaistaan Eviran nettisivuilla.
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Toimijoiden rekisteröinti, hyväksyntä ja tunnistenumero
Uuden asetuksen myötä esiseosten valmistus ja rehujen vienti EU:n ulkopuolelle rekisteröidään
erillisinä omina toimintoina. Evira on osittain jo täydentänyt rekisteröintitietoja uuden asetuksen mukaisiksi. Niitä toimijoita, joilla on rehujen vientiä tai esiseosten valmistusta, mutta joiden kohdalla
nämä toiminnot eivät näy Eviran julkaisemassa luettelossa (luettelo Eviran internetsivulla
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/), pyydetään täyttämään lomake B
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/rehut/rehualan_toiminta/lomakkeet/ rekisteröintitietojen täydentämiseksi.
Uudessa toiminnanharjoittaja-asetuksessa huomioidaan ns. dioksiinimonitorointiasetuksen vaatimus sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä
saatuja tuotteita, sekoiteöljyjä ja sekoiterasvoja. Tällaisia laitoksia ovat raakakasviöljyn jalostajat,
rasvahappoja öljykemiallisesti valmistavat laitokset, rasvojen sekoittajat ja biodieselin valmistajat
silloin, kun valmistuksesta syntyy rehujakeita. Evira hyväksyy laitokset hakemuksesta ja suorittaa
tarkastuksen laitoksessa ennen hyväksyntäpäätöksen tekemistä.
Evira voi pyynnöstä antaa EU:n ulkopuolella sijaitsevalle valmistajalle tunnistenumeron, joka merkitään rehuseoksen pakkaukseen, silloin, kun tiedoista vastaava toimija ei halua merkitä pakkaukseen valmistajan nimeä tai toiminimeä ja osoitetta.
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(EU) 225/2012 Komission asetus (EU) N:o 225/2012,rehuhygienia-asetuksen liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse sellaisten laitosten hyväksymisestä, jotka saattavat markkinoille rehukäyttöön kasviöljyistä ja sekoiterasvoista saatuja tuotteita sekä öljyjen, rasvojen ja niistä saatujen
tuotteiden tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja dioksiinitutkimuksia koskevista erityisvaatimuksista
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