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TIEDOTE LUOMUREHUALAN TOIMIJOILLE
Luomurehujen ja luomutuotantoon soveltuvien rehujen merkintöihin kiinnitetään erityshuomiota vuoden
2014 tarkastuksilla. Tuotantotarkastukseen voi etukäteen valmistautua varmistamalla, että luomutuotantoon
markkinoitavat rehut on merkitty asetusten (EY) N:o 834/2007 ja (EY) N:o 889/2008 mukaisesti. Tässä lyhyt
kertaus merkintäsääntöihin, muistin virkistykseksi!

Luomurehujen merkinnöistä




















Luomurehuissa (etiketti ja saateasiakirjat) tulee olla rehun viimeistä valmistusvaihetta valvovan viranomaisen/tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Suomessa valmistettujen luomurehujen valvonnasta vastaa Evira, jonka tunnusnumero on FI-EKO-201.
Luomurehussa (rehun nimessä luomu, eko, bio jne .) esim. Luomu-Puten Herkku -täysrehussa vähintään 95 % rehun maatalousperäisten ainesosien kuiva-aineesta tulee olla luonnonmukaisesti tuotettua. Tämän lisäksi enintään 5 % luomurehun kuiva-aineesta voi koostua aineista, jotka on mainittu
asetuksen (EU) N:o 889/2008 artiklassa 22 tai liitteessä V.
Luomutuotantoon soveltuvissa rehuissa, kuten Puten Herkku – täydennysrehussa voidaan käyttää merkintää ”Voidaan käyttää luonnonmukaisessa tuotannossa asetuksen (EY) N:o 834/2007 ja
(EY) N:o 889/2008 mukaisesti”. Näin merkitty rehu voi sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja ja/tai
siirtymävaihe ja/tai tavanomaisia rehuaineita eri määriä.
Luomurehussa ei saa olla samaa rehuainetta luomuna ja tavanomaisena tai siirtymävaiheessa
tuotettuna ja tavanomaisena.
Rehun etiketissä on ilmoitettava luomu-, siirtymävaihe- ja muiden rehuaineiden prosenttiosuudet
kuiva-aineeseen perustuen ja maatalousperäisten rehujen kokonaisprosenttiosuus.
Maatalousperäisiä ainesosia ovat kasvi- ja eläintuotteet, hiiva sekä keruutuotannon tuotteet. Maatalousperäisiin raaka-aineisiin ei lueta kalajauhoa eikä kivennäisrehuja.
EU:n luomulehtimerkkiä saa käyttää vain tuotantoeläinten luomurehuissa, mutta ei luomutuotantoon
soveltuvissa tuotantoeläinten rehuissa.
Hyvä muistaa luomurehujen käytöstä:
Rehualan toimijoiden tulee huomioida, että Komission poikkeuslupa yksimahaisten eläinten valkuaisrehujen käytölle on voimassa enää vuoden 2014 loppuun asti.
Euroopan komissio ei ole toistaiseksi hyväksynyt orgaanista seleeniä luomurehuihin, joten luomutuotannossa tulee käyttää hyväksyttyjä epäorgaanisia seleeniyhdisteitä (natrium seleniitti ja natrium selenaatti).
Tiedoksi luomurehujen valvontajärjestelmään liittyen:
Luomurehujen valvontajärjestelmään sovelletaan riskiperusteista valvontasuunnitelmaa. Vuosittaisen
tarkastuksen lisäksi luomurehujen valvontajärjestelmässä tehdään uusintatarkastuksia ja ylimääräisiä tarkastuksia. Luomurehujen säädösten mukaisuutta varmennetaan myös näytteenotolla.
Toimijan kuuleminen tehdään sellaisten päätösten kohdalla, joissa toimijalle määrätään korjaavia
toimenpiteitä. Toimija saa tällaisessa tapauksessa sähköpostilla sekä päätösluonnoksen että tarkastuskertomuksen kommentoitavakseen. Toimija voi esittää virheelliseen tarkastuskertomukseen tai
päätökseen muutostoiveita kahden viikon kuluessa. Tämän jälkeen Evira korjaa virheelliset tiedot ja
laatii lopulliset asiakirjat, jotka postitetaan toimijalle. Korjaustoiveita voi antaa myös puhelimitse.
Luomurehujen valvontajärjestelmään liittyvät asiat toivotaan jatkossa uuteen luomurehu@evira.fi
sähköpostiosoitteeseen.
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Palautteen antamista on uudistettu. Tarkastuksella jaettavan ja postitettavan palautelomakkeen lisäksi palautetta voi antaa Eviralle nyt myös sähköisesti. Sähköinen palautelomake löytyy:
www.evira.fi→Eläimet→ Rehut→Rehualan toiminta→ Lomakkeet
Kaikkien luomuvalvontaan kuuluvien toimijoiden asiakirjaselvitykset löytyvät Eviran internetsivulta,
josta ne voi tarkastaa ja tulostaa. www.evira.fi→asiakokonaisuudet→luomu→luomuhakupalvelu
Lisätietoja:
EU:n luomutunnuksen eli Eurolehden käytöstä
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/luomu/markkinointi+ja+merkinnat/eu+n+luomutunnus/




http://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en.htm
Rehujen merkitsemiseen liittyen ohjeistusta löytyy Eviran laatimasta rehujen merkintäoppaasta:
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/elaimet/rehut/oppaat/rehujen_merkintaopas.pdf
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 505/2012:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:154:0012:0019:FI:PDF

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiina O’Toole
tiina.otoole@evira.fi
puh. 040 827 9631
Evira rehujaosto,
luomurehujen valvonta

