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UUSI LUOMUASETUS (EU) 2016/673 TOI MUUTOKSIA MM. REHUN LISÄAINEISIIN
Komission luomuasetukseen on tehty useita muutoksia. Rehujen osalta muutoksia on tehty luomutuotannossa sallittuihin rehun lisäaineisiin, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 889/2008 liitteessä
VI. Samalla luomuasetusta on yhdenmukaistettu rehun lisäaineasetuksen ((EY) N:o 1831/2003)
kanssa. Luomukotieläintuotannossa sallitut rehun lisäaineet on lueteltu uuden asetuksen liitteessä
II, jota sovelletaan 7.5.2016 alkaen.
Tärkeimpiä muutoksia ovat viiden orgaanisen seleeniyhdisteen hyväksyminen luomukotieläintuotantoon. Tällä hetkellä nämä orgaaniset seleeniyhdisteet ovat samoja, jotka on hyväksytty tavanomaiseen tuotantoon. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos jatkossa tavanomaiseen tuotantoon hyväksytään uusia yhdisteitä, mutta luomutuotantoon ei. Nämä ns. inaktivoidut seleenihiivat löytyvät
luomuasetuksen kohdasta 3 b ravitsemukselliset lisäaineet, hivenaineyhdisteet. Muita rehun lisäaineisiin kohdistuvia muutoksia ovat uudet yhdisteet mm. jodin, koboltin, kuparin ja sinkin lähteiksi.
Lisäksi montmorilloniitti on poistettu sidonta- ja paakkuuntumisen estoaineet – ryhmästä (teknologiset lisäaineet, 1d), mutta bentoniitin käyttö on edelleen sallittu tässä käyttötarkoituksessa. Hiivan
ja hiivatuotteiden tuotantoon käytettäviin lisäaineisiin on tehty joitain muutoksia ja säilörehun valmistuksessa käytettävissä lisäaineissa terminologia on yhdenmukaistettu rehun lisäainelainsäädännön kanssa.
Luomutuotannossa toimijoiden tulee aina tarkastaa, että rehun lisäaine on hyväksytty luomutuotantoon. Lisäksi EU:n rehun lisäainerekisteristä löytyvät tarkat tiedot kunkin lisäaineen hyväksyntään
sekä markkinoilta poistamiseen liittyen.
Tavanomaisten eläinten hankinta poikkeuksellisten olosuhteiden jälkeen
Toimivaltainen viranomainen eli ELY-keskus voi myöntää hätätilanteissa toimijalle poikkeusluvan
hankkia tavanomaisesta tuotannosta eläimiä tapauksissa, joissa eläinten kuolleisuus on suuri tautien tai poikkeuksellisten olosuhteiden seurauksena. Lupa tulee hakea ennen eläinten hankintaa.
Toimijan tulee ensisijaisesti hankkia luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä. Uuden luomuasetuksen mukaan muihin kuin luonnonmukaisesti kasvatettuihin eläimiin sovelletaan siirtymävaihetta.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/673
http://eurlex.europa.eu/search.html?DTN=0673&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&CASE_LAW_SUMMARY=
false&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1465982446344&DTA=2016&locale=fi

Konsolidoituversio, jossa on huomioitu lainsäädännön muutokset
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008R088920160507&qid=1466154714360&from=EN

EU: rehun lisäainerekisteri
http://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/index_en.htm
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