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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

DIREKTIIVI 2001/   /EY,

annettu          ,

haitallisista aineista eläinten rehuissa

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan

b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,1

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,2

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä,3

                                                
1 EYVL C 89E, 28.3.2000, s. 70 ja EYVL C 96E, 27.3.2001, s. 346.
2 EYVL C 140, 18.5.2000, s. 9.
3 Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. lokakuuta 2000 (EYVL C 178, 22.6.2001, s. 160),

neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu        (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja
Euroopan parlamentin päätös, tehty             (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa 22 päivänä huhtikuuta 1999 annettua

neuvoston direktiiviä 1999/29/EY1 on tarpeen muuttaa monilta osin. Selkeyden ja

tehokkuuden vuoksi kyseinen direktiivi olisi laadittava uudelleen.

2) Kotieläintuotanto on erittäin tärkeä osa yhteisön maataloutta, ja kun kyse on

kansanterveydestä, eläinten terveydestä, eläinten hyvinvoinnista, ympäristöstä ja

kotieläintuottajien taloudesta, tyydyttävät tulokset riippuvat paljolti siitä, että käytetään

sopivia ja hyvälaatuisia rehuja.

3) Rehuja koskevia sääntöjä tarvitaan turvaamaan maatalouden tuottavuus ja kestävyys sekä

mahdollistamaan kansanterveyden ja eläinten terveyden, eläinten hyvinvoinnin sekä

ympäristön turvaaminen. Lisäksi tarvitaan kattavaa hygienian sääntelyä, jotta yksittäisillä

maatiloilla voidaan taata hyvälaatuinen rehu silloinkin, kun sitä ei ole tuotettu kaupallisesti.

4) Samoja sääntöjä, joita sovelletaan eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden laatuun ja

turvallisuuteen, on sovellettava eläinten käyttämän veden laatuun ja turvallisuuteen. Vaikka

rehujen määritelmä ei estä veden luokittelemista rehuksi, vesi ei sisälly rehuaineiden

liikkuvuudesta ja käytöstä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä

96/25/EY2 esitettyyn tärkeimpien rehuaineiden luetteloon, joka ei ole tyhjentävä. Veden

luokittelemista rehuksi on tarpeen tarkastella kyseisen direktiivin puitteissa.

5) On voitu osoittaa, että lisäaineet voivat sisältää haitallisia aineita. Direktiivin soveltamisalaa

olisi näin ollen laajennettava koskemaan lisäaineita.

                                                
1 EYVL L 115, 4.5.1999, s. 32.
2 EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/16/EY (EYVL L 105, 3.5.2000, s. 36).
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6) Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet voivat sisältää haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa

vaaraa eläinten terveydelle ja kotieläintuotteissa esiintyessään myös ihmisten terveydelle tai

ympäristölle.

7) Haitallisten aineiden esiintymistä ei voida poistaa kokonaan, mutta on tärkeää, että niiden

pitoisuutta eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa alennetaan haitallisten ja vahingollisten

vaikutusten estämiseksi siten, että otetaan aiheellisella tavalla huomioon aineen akuutti

myrkyllisyys, sen biokertyvyys ja hajoavuus. Tällä hetkellä pitoisuutta ei ole aiheellista

vahvistaa alle niiden tasojen, jotka on mahdollista määrittää yhteisössä myöhemmin

määriteltävillä menetelmillä.

8) Haitallisten aineiden jäämien määritysmenetelmät kehittyvät koko ajan siten, että jopa

eläinten ja ihmisten terveyden kannalta merkityksettömät jäämien määrät voidaan havaita.

9) Haitallisia aineita saa esiintyä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa ainoastaan tässä

direktiivissä säädetyin edellytyksin, eikä niitä saa käyttää muulla tavoin eläinten rehuissa.

Tätä direktiiviä olisi siis sovellettava rajoittamatta rehuja koskevien muiden yhteisön

säännösten ja erityisesti rehuseoksia koskevien sääntöjen soveltamista.

10) Tätä direktiiviä on sovellettava eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin heti, kun ne tulevat

yhteisöön. Sen vuoksi on säädettävä, että haitallisten aineiden vahvistettuja

enimmäispitoisuuksia sovelletaan kaikissa vaiheissa yleensä siitä päivämäärästä alkaen,

jolloin eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet lasketaan liikkeeseen tai otetaan käyttöön ja

erityisesti niiden tuonnista alkaen.
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11) Eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden on oltava laadultaan virheettömiä, aitoja ja

kauppakelpoisia, eivätkä ne näin ollen asianmukaisesti käytettyinä saa aiheuttaa vaaraa

ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle eivätkä vaikuta haitallisesti

kotieläintuotantoon. Tämän vuoksi on kiellettävä eläinten rehuksi tarkoitettujen sellaisten

tuotteiden käyttöönotto tai liikkeeseen laskeminen, joissa haitallisten aineiden pitoisuus ylittää

liitteessä I säädetyt enimmäispitoisuudet.

12) On rajoitettava eräiden haitallisten aineiden esiintymistä täydennysrehuissa vahvistamalla

asianmukaiset enimmäispitoisuudet.

13) Vaikka enimmäispitoisuus on joissakin tapauksissa vahvistettu taustakuormitus huomioon

ottaen, on edelleen tarpeen pyrkiä rajoittamaan joidenkin erityisten haitallisten aineiden

esiintymistä mahdollisimman alhaisiin pitoisuuksiin eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa,

jotta vähennettäisiin niiden esiintymistä rehujen ja elintarvikkeiden tuotantoketjussa. Tässä

direktiivissä olisi näin ollen sallittava sellaisten toimintakynnysten vahvistaminen, jotka ovat

vahvistettuja enimmäismääriä selvästi alhaisempia. Näiden toimintakynnysten ylittyessä on

suoritettava tutkimuksia haitallisten aineiden lähteiden tunnistamiseksi ja toteutettava

toimenpiteitä lähteiden vähentämiseksi tai poistamiseksi.

14) Jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus väliaikaisesti alentaa vahvistettuja sallittuja

enimmäispitoisuuksia, vahvistaa enimmäispitoisuuksia muille aineille tai kieltää aineet

eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa, jos eläinten tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle

aiheutuu vaaraa. Yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi tämän direktiivin liitteeseen I

mahdollisesti tehtävistä muutoksista olisi päätettävä kiireellisellä yhteisön menettelyllä

asiakirjanäytön perusteella ja ennalta varautumisen periaatetta noudattaen.
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15) Tässä direktiivissä säädettyjen vaatimusten mukaisiin eläinten rehuksi tarkoitettuihin

tuotteisiin saa haitallisten aineiden pitoisuuksien osalta soveltaa ainoastaan tässä direktiivissä

sekä rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista 25 päivänä lokakuuta

1995 annetussa neuvoston direktiivissä 1995/53/EY1 säädettyjä liikkeeseen laskemista

koskevia rajoituksia.

16) Jäsenvaltioiden on tehtävä direktiivin 95/53/EY mukaisesti asianmukaisia seurantajärjestelyjä

haitallisia aineita koskevien vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi eläinten rehuksi

tarkoitettuja tuotteita käyttöön otettaessa ja liikkeeseen laskettaessa.

17) Asianmukainen yhteisön menettely on tarpeen tämän direktiivin liitteiden teknisten

säännösten mukauttamiseksi vastaamaan tieteellisen ja teknisen tiedon kehitystä.

18) Ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi säädettävä menettelystä,

jolla aikaansaadaan jäsenvaltioiden ja komission tiivis yhteistyö neuvoston päätöksellä

70/372/ETY2 perustetussa pysyvässä rehukomiteassa.

19) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY3 mukaisesti,

                                                
1 EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).
2 EYVL L 170, 3.8.1970, s. 1.
3 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
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OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Tämä direktiivi koskee haitallisia aineita eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa.

2. Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta seuraavien säädösten soveltamista:

a) rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/524/ETY1;

b) neuvoston direktiivi 96/25/EY ja rehuseosten pitämisestä kaupan 2 päivänä huhtikuuta 1979

annettu neuvoston direktiivi 79/373/ETY2;

c) kun kyseisiä jäämiä ei luetella tämän direktiivin liitteessä I: hedelmien ja vihannesten

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annettu

neuvoston direktiivi 76/895/ETY3; viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä

24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/362/ETY4; eläinkunnasta peräisin

olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien

vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annettu neuvoston direktiivi 86/363/ETY5;

torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin

oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset 27 päivänä marraskuuta 1990

annettu neuvoston direktiivi 90/642/ETY6;

                                                
1 EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

asetuksella (EY) N:o 45/1999 (EYVL L 6, 12.1.1999, s. 3).
2 EYVL L 86, 6.4.1979, s. 30, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2000/16/EY.
3 EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 2000/57/EY (EYVL L 244, 29.9.2000, s. 76).
4 EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission

direktiivillä 2001/57/EY (EYVL L 208, 1.8.2001, s. 36).
5 EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2001/57/EY.
6 EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna

direktiivillä 2001/57/EY (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 1).
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d) kansanterveyteen ja eläinten terveyteen liittyviä eläinlääkintäalan kysymyksiä koskeva

yhteisön lainsäädäntö;

e) tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annettu

neuvoston direktiivi 82/471/ETY1;

f) erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista 13 päivänä syyskuuta 1993 annettu neuvoston

direktiivi 93/74/ETY2.

2 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

a) 'rehuilla' suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä

tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai

epäorgaanisia aineita yksinään tai seoksena riippumatta siitä, sisältävätkö ne lisäaineita;

b) 'rehuaineilla' erilaisia rehuseosten valmistukseen tai esiseosten substraateiksi tarkoitettuja ja

joko suoraan sellaisenaan tai jalostuksen jälkeen suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan

tarkoitettuja kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita sellaisenaan, tuoreena tai säilöttynä ja niiden

teollisia johdannaisia sekä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita riippumatta siitä, sisältävätkö

ne lisäaineita;

c) 'lisäaineilla' direktiivin 70/524/ETY 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä lisäaineita;

                                                
1 EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

1999/20/EY (EYVL L 80, 25.3.1999, s. 20).
2 EYVL L 237, 22.9.1993, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

1999/29/EY (EYVL L 115, 4.5.1999, s. 32).
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d) 'esiseoksella' lisäaineiden seosta tai yhden tai useamman lisäaineen ja kantaja-aineen seosta,

jotka on tarkoitettu rehun valmistukseen;

e) 'rehuseoksilla' suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitettuja rehuaineita seoksina,

jotka ovat täysrehua tai täydennysrehua riippumatta siitä, sisältävätkö rehuaineet lisäaineita;

f) 'täydennysrehulla' rehuainetta seoksena, joka sisältää suuria pitoisuuksia tiettyjä

ravintoaineita, mutta joka on koostumuksensa vuoksi riittävä päiväannokseksi vain käytettynä

yhdessä muiden rehujen kanssa;

g) 'täysrehulla' rehuainetta seoksena, joka koostumuksensa vuoksi on sellaisenaan riittävä

päiväannokseksi;

h) 'eläinten rehuksi tarkoitetuilla tuotteilla' rehuaineita, esiseoksia, lisäaineita, rehuja ja kaikkia

muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tai joita käytetään eläinten rehuna;

i) 'päiväannoksella' kosteuspitoisuudeltaan 12 prosenttisen rehun kokonaismäärää, jonka tietyn

eläinlajin tiettyyn ikäluokkaan kuuluva ja tiettyä tuotantotarkoitusta varten kasvatettava yksilö

keskimäärin tarvitsee tyydyttääkseen koko päivittäisen ravinnontarpeensa;

j) 'eläimillä' niihin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä, joita yleisesti ruokitaan, pidetään ja käytetään

ihmisravinnoksi, sekä eläimiä, jotka elävät luonnossa vapaana, jos niitä ruokitaan rehuilla;
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k) 'liikkeeseen laskemisella' tai 'liikkuvuudella' eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden

hallussapitämistä niiden myyntiä varten, tarjoaminen mukaan lukien, tai muuta kolmansille

osapuolille joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan tapahtuvaa siirtoa varten sekä itse myyntiä

tai muita siirtomuotoja;

l) 'haitallisella aineella' kaikkia aineita tai tuotteita, taudinaiheuttajia lukuun ottamatta, joita on

eläinten rehuksi tarkoitetussa tuotteessa ja/tai tuotteen yhteydessä ja joka aiheuttaa

mahdollisen vaaran eläinten tai ihmisten terveydelle taikka ympäristölle tai voi vaikuttaa

kielteisesti kotieläintuotantoon.

3 artikla

1. Eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita saa tulla kolmansista maista Euroopan yhteisössä

käytettäviksi, niitä saa laskea liikkeeseen ja/tai käyttää yhteisössä ainoastaan, jos ne ovat laadultaan

virheettömiä, aitoja ja kauppakelpoisia ja jos ne näin ollen asianmukaisesti käytettyinä eivät aiheuta

vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle taikka ympäristölle eivätkä vaikuta kielteisesti

kotieläintuotantoon.

2. Erityisesti sellaisia eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, joiden sisältämien haitallisten

aineiden pitoisuus ei ole tämän direktiivin liitteessä I vahvistettujen enimmäispitoisuuksien

mukainen ei voida pitää 1 kohdan mukaisina.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän direktiivin liitteessä I lueteltuja haitallisia aineita saa

esiintyä eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa ainoastaan kyseisessä liitteessä vahvistetuin

edellytyksin.
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2. Eläinten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden haitallisten aineiden lähteiden vähentämiseksi tai

poistamiseksi jäsenvaltioiden on yhteistyössä taloudellisten toimijoiden kanssa suoritettava

tutkimuksia haitallisten aineiden lähteiden havaitsemiseksi, silloin kun enimmäispitoisuudet

ylittyvät ja kun havaitaan kyseisten aineiden kohonneita pitoisuuksia taustakuormitukset huomioon

ottaen. Yhdenmukaisen lähestymistavan noudattamiseksi kohonneiden pitoisuuksien osalta saattaa

olla tarpeen vahvistaa toimintarajoja näiden tutkimusten käynnistämiseksi. Rajat voidaan vahvistaa

liitteessä II.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki asiaa koskevat tiedot ja

tulokset lähteestä sekä toteutetuista toimenpiteistä haitallisten aineiden pitoisuuden alentamiseksi tai

poistamiseksi. Tiedot on toimitettava direktiivin 95/53/EY 22 artiklan mukaisesti komissiolle

toimitettavan vuosikertomuksen yhteydessä, paitsi niissä tapauksissa, joissa tiedoilla on välitöntä

merkitystä muille jäsenvaltioille. Jälkimmäisessä tapauksessa tiedot on toimitettava välittömästi.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita, jotka sisältävät haitallista

ainetta pitoisuutena, joka ylittää liitteessä I vahvistetun enimmäispitoisuuden, ei saa sekoittaa

laimentamistarkoituksessa saman tai muun eläinten rehuksi tarkoitetun tuotteen kanssa.

6 artikla

Jos täydennysrehuista ei ole annettu erityisiä säännöksiä, jäsenvaltioiden on säädettävä, että

täydennysrehut eivät saa, ottaen huomioon niiden käytölle määrätty osuus päiväannoksessa, sisältää

liitteessä I lueteltuja haitallisia aineita pitoisuuksina, jotka ylittävät täysrehuille vahvistetun

pitoisuustason.
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7 artikla

1. Jos jäsenvaltiolla on uusien tietojen tai kyseessä olevien säännösten antamisen jälkeen tehdyn

olemassa olevan tiedon uudelleenarvioinnin pohjalta perusteita katsoa, että liitteessä I vahvistettu

enimmäispitoisuus tai haitallinen aine, jota ei ole mainittu liitteessä I, on vaaraksi eläinten tai

ihmisten terveydelle taikka ympäristölle, kyseinen jäsenvaltio voi tilapäisesti alentaa tällaisen

aineen voimassa olevaa enimmäispitoisuutta, vahvistaa sille enimmäispitoisuuden tai kieltää

kyseisen haitallisen aineen tai tuotteen esiintymisen eläinten rehuksi tarkoitetuissa tuotteissa. Sen on

viipymättä ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä annettava samalla

päätöksensä perustelut.

2. Siitä, muutetaanko liitteitä I ja II, on tehtävä välitön päätös 12 artiklassa säädettyä menettelyä

noudattaen.

Jäsenvaltio voi pitää voimassa toteuttamansa toimenpiteet, kunnes neuvoston tai komission päätös

on tehty.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kyseinen päätös julkistetaan.

8 artikla

1. Komissio mukauttaa 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti liitteitä I ja II tieteellisen ja

teknisen tiedon kehityksen perusteella.
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2. Lisäksi komissio 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti:

- antaa määräajoin liitteistä I ja II ajan tasalle saatetun toisinnon, joka sisältää niihin 1 kohdan

mukaisesti tehdyt mukautukset;

- voi määrittää detoksikaatiomenetelmien hyväksymisperusteet niiden perusteiden

täydennykseksi joita edellytetään niille eläinten rehuksi tarkoitetuille tuotteille, jotka on

käsitelty tällaisilla menetelmillä.

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava toimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että

2 kohdan mukaisesti hyväksyttäviä menetelmiä käytetään asianmukaisella tavalla ja että eläinten

rehuksi tarkoitetut detoksisoidut tuotteet ovat liitteen I säännösten mukaisia.

9 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tämän direktiivin säännösten mukaisiin eläinten rehuksi

tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan haitallisten aineiden esiintymisen osalta ainoastaan tässä

direktiivissä sekä direktiivissä 95/53/EY säädettyjä liikkeeseen laskemista koskevia rajoituksia.

10 artikla

Ennen sellaisten säännösten antamista, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen, eläinten terveyteen

tai ympäristöön, on kuultava asianomaista tiedekomiteaa tai asianomaisia tiedekomiteoita.

11 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 70/372/ETY 1 artiklalla perustettu pysyvä rehukomitea.
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2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

12 artikla

1. Komissiota avustaa päätöksen 70/372/ETY 1 artiklalla perustettu pysyvä rehukomitea.

2. Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä

menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan

viideksitoista päiväksi.

13 artikla

1. Jäsenvaltioiden on sovellettava vähintään tämän direktiivin säännöksiä kolmansiin maihin

vietäväksi tarkoitettuihin eläinten rehuksi tarkoitettuihin tuotteisiin, jotka on tuotettu yhteisössä.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen sallia palauttaa viejänä

toimivaan kolmanteen maahan yhteisön ulkopuolella tuotetut sellaiset eläinten rehuksi tarkoitetut

tuotteet, jotka eivät täytä tämän direktiivin vaatimuksia. Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet voidaan

palauttaa viejänä toimivaan kolmanteen maahan vasta sen jälkeen, kun viejänä toimivan kolmannen

maan toimivaltaisille viranomaisille on annettu täydellinen selvitys seikoista ja olosuhteista, joiden

vuoksi kyseisiä eläinten rehuksi tarkoitettuja tuotteita ei voitu laskea liikkeeseen yhteisössä.
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14 artikla

1. Kumotaan direktiivi 1999/29/EY ... lukien*, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden

velvoitetta saattaa kyseisen direktiivin liitteessä III olevassa B osassa säädettyjä määräaikoja

noudattaen kyseisen liitteen A osassa luetellut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2. Viittauksia direktiiviin 1999/29/EY pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan

vastaavuustaulukon mukaisesti.

15 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait,

asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen …**. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle

viipymättä.

Annettuja säännöksiä on sovellettava …*** alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä

tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten

viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne

ovat antaneet tai antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

                                                
* 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
** 12 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
*** 18 kuukautta tämän direktiivin voimaantulosta.
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16 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa

lehdessä.

17 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta
Puhemies Puheenjohtaja

________________________
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LIITE I

Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

1. Arseeni Rehuaineet, paitsi:
– viherjauho, jauho kuivatusta sinimailasesta ja

kuivatusta apilasta sekä kuivattu
sokerijuurikasjätemassa ja kuivatut melassit ko.
massasta

2
4

– kalan ja muiden merieläinten käsittelystä saadut
fosfaatit ja rehut 10

Täysrehut, paitsi:
– kalojen täysrehut

2
4

Täydennysrehut, paitsi:
– kivennäisrehut

4
12

2. Lyijy Rehuaineet, paitsi:
– nurmirehut
– fosfaatit
– hiivat

10
40
30
5

Täysrehut 5
Täydennysrehut, paitsi:
– kivennäisrehut

10
30

3. Fluori Rehuaineet, paitsi:
– eläinperäiset rehut
– fosfaatit

150
500

2 000

Täysrehut, paitsi:
– nautakarjan, lampaiden ja vuohien täysrehut

– maidossa
– muissa tuotteissa

– sikojen täysrehut
– siipikarjan täysrehut
– kananpoikasten täysrehut

150
30
50

100
350
250

Nautakarjan, lampaiden ja vuohien kivennäisrehuseokset
Muut täydennysrehut

2 000(1)

125(2)
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

4. Elohopea Rehuaineet, paitsi:
– kalan ja muiden merieläinten käsittelystä saadut rehut

0,1
0,5

Täysrehut, paitsi:
– koirien ja kissojen täysrehut

0,1
0,4

Täydennysrehut, paitsi:
– koirien ja kissojen täydennysrehut

0,2

5. Nitriitit Kalajauho 60
(natriumnitriittinä)

Täysrehut, paitsi:
– lemmikkieläinten rehut, lintuja ja akvaariokaloja

lukuun ottamatta

15
(natriumnitriittinä)

6. Kadmium Kasviperäiset rehuaineet 1

Eläinperäiset rehuaineet, paitsi:
– lemmikkieläinten rehut

2

Fosfaatit 10(3)

Nautakarjan, lampaiden ja vuohien täysrehut, paitsi:
– vasikoiden, karitsoiden ja kilien täysrehut

1

Muut täysrehut, paitsi:
– lemmikkieläinten rehut

0,5

Kivennäisrehut 5(4)

Muut nautakarjan, lampaiden ja vuohien täydennysrehut 0,5
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

7. Aflatoksiini B1 Rehuaineet, paitsi:
– maapähkinä, kopra, palmunrungonydin,

puuvillansiemen, babassu, maissi ja näiden käsittelystä
saadut tuotteet

0,05
0,02

Nautakarjan, lampaiden ja vuohien täysrehut, paitsi:
– lypsylehmien
– vasikoiden ja karitsojen

0,05
0,005
0,01

Sikojen ja siipikarjan täysrehut (nuoria eläimiä lukuun
ottamatta) 0,02

Muut täysrehut 0,01

Nautakarjan, lampaiden ja vuohien täydennysrehut (paitsi
lypsettävien eläinten, vasikoiden ja karitsoiden
täydennysrehut)

0,05

Sikojen ja siipikarjan täydennysrehut (nuoria eläimiä
lukuun ottamatta)

0,03

Muut täydennysrehut 0,005

8. Syaanivetyhappo Rehuaineet, paitsi:
– pellavansiemenet
– pellavansiemenkakut
– maniokkituotteet ja mantelikakut

50
250
350
100

Täysrehut, paitsi:
– kananpoikasten täysrehut

50
10
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

9. Gossypoli (vapaa) Rehuaineet, paitsi:
– puuvillansiemenkakut

20
1 200

Täysrehut, paitsi:
– nautakarjan, lampaiden ja vuohien täysrehut
– siipikarjan (munivia kanoja lukuun ottamatta) ja

vasikoiden täysrehut
– kaniinien ja sikojen (porsaita lukuun ottamatta)

täysrehut

20
500

100

60

10. Teobromiini Täysrehut, paitsi:
– täysikasvuisen nautakarjan täysrehut

300
700

11. Haihtuva sinappiöljy Rehuaineet, paitsi:
– rypsi- ja rapsikakut

100
4 000

(allyyli-
isotiosyanaattina)

Täysrehut, paitsi: 150
(allyyli-

isotiosyanaattina)
– nautakarjan, lampaiden ja vuohien (nuoria eläimiä

lukuun ottamatta) täysrehut
1 000

(allyyli-
isotiosyanaattina)

– sikojen (porsaita lukuun ottamatta) ja siipikarjan
täysrehut

500
(allyyli-

isotiosyanaattina)

12. Vinyylitio-oksatsolidoni Siipikarjan täysrehut, paitsi:
– munivien kanojen täysrehut

1 000
500
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

13. Rukiin torajyvä (Claviceps
purpurea)

Kaikki jauhamatonta viljaa sisältävät rehut 1 000

14. Rikkakasvien siemenet ja
kokonaiset hedelmät, jotka
sisältävät alkaloideja, glukosideja
tai muita myrkyllisiä aineita
yksinään tai yhdessä:
(a) Lolium temulentum L.,
(b) Lolium remotum Schrank,
� Datura stramonium L.

Kaikki rehut 3 000

1 000
1 000
1 000

15. Risiinikasvi – Ricinus communis L. Kaikki rehut 10
(ilmaistuna risiinikasvin

kuorina)

16. Crotalaria spp. Kaikki rehut 100

17. Aldriini
18. Dieldriini

yksin tai yhdessä
ilmaistuna
dieldriininä

Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,01
0,2

19. Kamfekloori (toksafeeni) Kaikki rehut 0,1

20. Klordaani (cis- ja transisomeerien ja
oksiklordaanin summa, ilmaistuna
klordaanina)

Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,02
0,05
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

21. DDT (DDT-, TDE- ja DDE-
isomeerien summa, ilmaistuna
DDT:nä)

Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,05
0,5

22. Endosulfaani (alfa- ja beeta-
isomeerien ja endosulfaanisulfaatin
summa, ilmaistuna endosulfaanina)

Kaikki rehut, paitsi:
– maissi
– öljykasvit
– kalojen täysrehut

0,1
0,2
0,5

0,005

23. Endriini (endriinin ja
deltaketoendriinin summa,
ilmaistuna endriininä)

Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,01
0,05

24. Heptakloori (heptakloorin ja
heptaklooriepoksidin summa,
ilmaistuna heptakloorina)

Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,01
0,2

25. Heksaklooribentseeni (HCB) Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,01
0,2

26. Heksakloorisykloheksaani (HCH)
26.1 alfa-isomeeri Kaikki rehut, paitsi:

– rasvat
0,02
0,2

26.2 beeta-isomeeri Rehuseokset, paitsi:
– lypsykarjan rehut
Rehuaineet, paitsi:
– rasvat

0,01
0,005
0,01
0,1

26.3 gamma-isomeeri Kaikki rehut, paitsi:
– rasvat

0,2
2,0

27. Dioksiini (PCDD:n ja PCDF:n
summa, kansainvälisinä
toksisuusekvivalentteina ilmaistuna)

Sitruspulppa 500 pg/kg I-TEQ
(ylempi toteamisraja)(5)
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Haitalliset aineet Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet Enimmäispitoisuus
mg/kg (ppm) rehussa,
jonka kosteuspitoisuus

on 12%
(1) (2) (3)

28. Aprikoosi – Prunus armeniaca L.

29. Karvasmanteli – Prunus dulcis
(Mill.)D.A. Webb var. amara (DC.)
Focke (= Prunus amygdalus Batsch
var. amara (DC.) Focke)

30. Kuorimaton pyökinpähkinä – Fagus
silvatica L.

31. Ruistankio – Camelina sativa (L.)
Crantz

32. Mowrah, Bassia, Madhuca –
Madhuca longifolia (L.) Macbr. (=
Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca indica
Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) =
Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)

Lueteltujen
kasvilajien
siemeniä ja

hedelmiä tai niistä
saatuja tuotteita

sallitaan rehuissa
33. Purghera – Jatropha curcas L. Kaikki rehut ainoastaan niin

vähäisiä
34. Kroton – Croton tiglium L. määriä, ettei niitä

voida havaita
35. Intian sinappi – Brassica juncea (L.)

Czern. And Coss. ssp. integrifolia
(West.) Thell.

kvantitatiivisessa
määrityksessä

36. Sareptan sinappi – Brassica juncea
(L.) Czern. And Coss. ssp. juncea

37. Kiinalainen sinappi – Brassica
juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin

38. Musta sinappi – Brassica nigra (L.)
Koch

39. Etiopian sinappi – Brassica carinata
A. Braun

(1) Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että fluorin enimmäispitoisuus on 1,25 prosenttia
fosfaattipitoisuudesta.

 (2) Fluoripitoisuus yhtä fosforiprosenttia kohden.
 (3) Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että kadmiumin enimmäispitoisuus on 0,5 mg yhtä fosforiprosenttia

kohden.
 (4) Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että kadmiumin enimmäispitoisuus on 0,75 mg yhtä fosforiprosenttia

kohden.
 (5) Ylemmät pitoisuudet lasketaan antaen kaikille toteamisrajan alapuolelle jääville yhdisteille

(kongeneereille) toteamisrajaa vastaava arvo.
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LIITE II

Haitalliset
aineet

Eläinten
rehuksi

tarkoitetut
tuotteet

Toimintakynnys mg/kg (ppm)
eläinten rehuksi tarkoitetussa

tuotteessa, jonka
kosteuspitoisuus on 12 %

Huomautukset ja lisätiedot
(esim. suoritettavat tutkimukset)

(p.m.)

________________________
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LIITE III
VASTAAVUUSTAULUKKO

Direktiivi 1999/29/EY Tämä direktiivi

1 artikla 1 artikla

2 artiklan a alakohta 2 artiklan a alakohta

2 artiklan b alakohta 2 artiklan b alakohta

2 artiklan c alakohta 2 artiklan g alakohta

2 artiklan d alakohta 2 artiklan f alakohta

2 artiklan e alakohta 2 artiklan e alakohta

2 artiklan f alakohta 2 artiklan i alakohta

2 artiklan g alakohta 2 artiklan j alakohta

2 artiklan h alakohta -

- 2 artiklan c alakohta

- 2 artiklan d alakohta

- 2 artiklan h alakohta

- 2 artiklan k alakohta

- 2 artiklan l alakohta

3 artikla 3 artikla

4 artiklan 1 kohta 4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohta -

- 4 artiklan 2 kohta

5 artikla -

6 artikla -

7 artikla 5 artikla

8 artikla 6 artikla

9 artikla 7 artikla

10 artikla 8 artikla

11 artikla 9 artikla

12 artikla -

- 10 artikla
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Direktiivi 1999/29/EY Tämä direktiivi

13 artikla 11 artikla

14 artikla 12 artikla

15 artikla 13 artikla

16 artikla -

- 14 artikla

- 15 artikla

17 artikla 16 artikla

18 artikla 17 artikla

Liite I Liite I

Liite II -

Liite III -

Liite IV Liite II

=====================
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I  JOHDANTO

Komissio esitteli 20.12.1999 EY:n perustamissopimuksen 152 artiklaan perustuvan

ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi haitallisista aineista ja tuotteista

eläinten ruokinnassa.

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä käsittelyssä 4.10.2000. Talous- ja

sosiaalikomitea antoi lausuntonsa maaliskuun 2000 istunnossa. Alueiden komitea, jolta

lausuntoa asiaankuuluvasti pyydettiin, ei vastannut pyyntöön.

Neuvosto vahvisti yhteisen kannan istunnossaan 17. syyskuuta 2001 perustamissopimuksen

251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen.

II TAVOITTEET

Ehdotuksen tarkoituksena on vahvistaa rehuja koskevaa sääntelyä direktiivin 1999/29/EY

uudelleenlaatimisella tehostamalla sellaisten raaka-aineiden kieltämistä, joissa haitallisten

aineiden pitoisuus ylittää tietyt enimmäispitoisuudet.

Ehdotuksessa esitetään ensinnäkin sellaisten raaka-aineiden laimentamiskäytännön

lakkauttamista, joiden haitallisten aineiden pitoisuus ylittää sallitut enimmäisrajat, mikä on

edelleenkin merkittävä poikkeus kyseisten rajojen noudattamista ajatellen. Ehdotuksessa

esitetään lisäksi nykyisen käytännön lopettamista, joka sallii enimmäisrajojen ylittämisen

paikallisissa erityisolosuhteissa, kun rehut tuotetaan ja käytetään samalla tilalla.

Lisäksi ehdotuksessa vaaditaan, että jäsenvaltiot käynnistävät tutkimuksia

kontaminaatiolähteen havaitsemiseksi paitsi enimmäisrajojen ylittyessä, myös haitallisten

aineiden pitoisuuksien saavuttaessa merkittävän tason. Lisäksi esitetään toimintakynnysten

vahvistamista vastaisuudessa tämän säännöksen soveltamisen helpottamiseksi.
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III YHTEISEN KANNAN ANALYSOINTI

A. Yleisiä huomautuksia

Neuvoston yhteinen kanta vastaa suurelta osin parlamentin tukemaa komission

ehdotusta ja siinä otetaan huomioon erityisesti suurin osa Euroopan parlamentin

ensimmäisen käsittelyn yhteydessä äänestämistä tarkistuksista.

Neuvosto piti kuitenkin tarpeellisena tehdä joitakin erityismuutoksia tiettyjen

säännösten soveltamisalan tarkentamiseksi ja direktiivin oikeudellisen selkeyden

parantamiseksi.

Lisäksi on tehty seuraavat laaja-alaiset muutokset:

− koska yleisilmaisu “haitalliset aineet” riittää kuvaamaan direktiivissä tarkoitettuja

aineita, sana “tuote” on poistettu otsakkeesta, jossa lisäksi ilmaisu “eläinten

rehuissa” on korvattu ilmaisulla “eläinten ruokinnassa”.

− liitteessä I ei enää tehdä eroa ilmaisujen “aineet”, “tuotteet” ja “kasviperäiset

epäpuhtaudet” välille.

− mahdollisten sekaannusten ja epäselvyyksien välttämiseksi eri tuotetyyppien

osalta koko tekstissä ilmaisu “rehujen raaka-aineet, rehut ja rehujen lisäaineet” on

korvattu ilmaisulla “eläinten ruokintaan tarkoitetut tuotteet”.
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B. Erityiset huomautukset

1. Komission ehdotukseen tehdyt tärkeimmät muutokset

a) Eläinten juomaveden laatu (johdanto-osan neljäs kappale)

Neuvosto katsoi tarpeelliseksi tarkentaa, että rehuihin sovellettavien

sääntöjen on katettava myös eläinten juomaveden laatu ja terveellisyys.

Täydentävässä johdanto-osan kappaleessa mainitaan tämän vuoksi, että

veden luokittelemista rehuksi olisi tarkasteltava direktiiviä 96/25/EY

tarkistettaessa.

b) Direktiivin soveltamisala (1 artikla)

Jotta varmistetaan asiaa koskevan koko lainsäädännön soveltaminen

jatkossakin, säännöstä, jonka tarkoituksena on varmistaa direktiivin

johdonmukaisuus yhteisön muiden säännösten kanssa, on muutettu suurelta

osin sisällyttämällä siihen kattava luettelo asiaan liittyvistä säädöksistä.

c) Määritelmät (2 artikla)

Tekstin oikeudellisen selkeyden parantamiseksi 2 artiklaan on lisätty neljä

uutta määritelmää: 'haitallinen aine', 'esiseos', 'rehuksi tarkoitetut tuotteet' ja

'liikkeeseen laskeminen'. Yksi määritelmä - 'lemmikkieläimet'- on poistettu

ja lisäksi määritelmien järjestystä on muutettu.

d) Liikkeeseen laskeminen (3 artikla)

Säännös, jonka tarkoituksena on taata rehujen terve, kauppakelpoinen ja

kunnoltaan hyvä laatu, on muotoiltu tarkemmin ja kattaa sekä tuotteiden

tuonnin että käytön yhteisössä.
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Uudessa sanamuodossa säädetään lisäksi, että rehut eivät asianmukaisesti

käytettyinä saa aiheuttaa mitään vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle

taikka ympäristölle. Oletuksena on, ettei niistä myöskään aiheudu kielteisiä

vaikutuksia eläintuotannolle.

e) Toimintakynnykset (4 artikla ja liite II)

Yhteisen kannan 4 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on yhteistyössä

toimijoiden kanssa ryhdyttävä tutkimuksiin, kun haitallisten aineiden

enimmäispitoisuudet ylittyvät ja kun havaitaan näiden aineiden kohonneita

tasoja.

Lisäksi on lisätty säännös, jotta varmistetaan kaikkien asiaa koskevien

tietojen tiedoksi antaminen komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Neuvosto on lisännyt uuden liitteen II, johon on koottu toimintakynnykset,

joiden ylittyminen edellyttää tutkimuksen aloittamista tai jopa

toimenpiteiden toteuttamista kyseisen jäsenvaltion toimesta.

Toimintakynnykset vahvistetaan komiteamenettelyllä.

f) Laimentaminen (5 artikla)

Sellaisten tuotteiden laimentamisen kieltämistä, joissa haitallisten aineiden

pitoisuus ylittää jonkin enimmäispitoisuuksista, koskevan säännöksen

sanamuotoa on muutettu tekstinlaadinnallisesti säännöksen tarkentamiseksi.
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g) Detoksikaatiomenetelmät (8 artikla)

8 artikla on jäsennelty uudelleen niiden tehtävien selkeyttämiseksi, joista

komissio vastaa komiteamenettelyä noudattaen, ja sen täsmentämiseksi, että

komission myöhemmin määrittämiä hyväksymisperusteita sovelletaan

dekontaminaatiomenettelyihin, eikä tuotteisiin, joihin menettelyjä käytetään.

On myös lisätty kohta, jossa täsmennetään, että on toteutettava toimenpiteitä

sen varmistamiseksi, että detoksikaatiomenetelmiä sovelletaan

asianmukaisella tavalla ja että detoksisoidut tuotteet ovat

vaatimustenmukaisia.

h) Tarkastukset (10 artikla)

10 artiklan teksti, jossa säädettiin tarkastuksia koskevista yksityiskohtaisista

säännöistä, on poistettu rehujen virallisen valvonnan järjestämistä

koskevaan annettavaan uuteen direktiiviin tehtyjen muutosten vuoksi. Teksti

on korvattu säännöksellä, jossa tarkennetaan noudatettava menettelyä

toteutettaessa toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa terveyteen tai

ympäristöön.

i) Palauttaminen (13 artikla)

On lisätty ylimääräinen lauseke sen säännöksen selventämiseksi, joka

koskee kontaminoituneiden tuotteiden lähettämistä takaisin kolmansiin

maihin. Näin ollen on täsmennetty, että palauttaminen voi tapahtua vasta

viejämaan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoittamisen jälkeen.
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j) Täytäntöönpano (14 ja 15 artikla)

Direktiivin täytäntöönpanolle (ja direktiivin 1999/29/EY kumoamiselle)

esitettyjä päivämääriä on muutettu, jotta jäsenvaltioille annettaisiin

riittävästi aikaa suorittaa saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja

saattaa kyseiset toimenpiteet sovellettaviksi.

2. Neuvoston kanta Euroopan parlamentin tarkistuksista

Neuvosto yhtyy komission kantaan ja on liittänyt yhteiseen kantaansa tarkistukset

3, 6 ja 10. Sen sijaan se ei ole ottanut huomioon tarkistuksia 18, 27, 33, 35, 36 ja

37. Lisäksi neuvosto hyväksyi osittain tai periaatteessa tarkistukset 1, 2, 4, 5, 7, 8,

9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 ja 32.

Muiden hyväksymättä jättämiensä tarkistusten osalta neuvosto on tullut

seuraavaan johtopäätökseen:

− komission ehdotuksen johdanto-osan 15. kappaleen sekä 10 artiklan

alkuperäisen tekstin poistaminen tekee tarkistukset 15, 29, 30 ja 31

tarpeettomiksi.

− 2 artiklaan ei katsottu tarpeelliseksi lisätä määritelmää sanalle 'erä', vaikka

tarkistuksessa 20 näin esitetään, koska sana ei enää esiinny yhteisessä

kannassa.

− säädettyjen toimenpiteiden laajuuden vuoksi direktiivin saattamiselle osaksi

jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on katsottu aiheelliseksi varata

18 kuukauden määräaika (tarkistus 34).

________________________
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Asia: Neuvoston vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivin antamiseksi haitallisista aineista eläinten rehuissa

Sivu 5, alaviite 1

Oikaistaan "1 EYVL L 265, 8.11.1995, s.17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/77/EY (EYVL
L 333, 29.12.2000, s.81)."

seuraavasti: "1 EYVL …kuten edellä…direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001,
s.55)."

Sivu 6, alaviite 4

Oikaistaan "4 EYVL L 221, 7.8.1986, s.43, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission direktiivillä 2001/48/EY (EYVL L 180, 3.7.2001, s.26)."

seuraavasti: "4 EYVL… kuten edellä…direktiivillä 2001/57/EY (EYVL L 208, 1.8.2001,
s.36)."
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Sivu 6, alaviite 5

Oikaistaan "5 EYVL L 221, 7.8.1996, s. 43, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 2000/58/EY."

Seuraavasti: "5 EYVL…kuten edellä…muutettuna direktiivillä 2001/57/EY (EYVL

Sivu 6, alaviite 6

Oikaistaan "6 EYVL L 350, 14.12.1990, s.71, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna direktiivillä 2001/48/EY."

Seuraavasti: "6 EYVL…kuten edellä…direktiivillä 2001/57/EY (EYVL L 10,13.1.2001, s.1)."
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1999/0259 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO
EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin antamiseksi haitallisista aineista eläinten ruokinnassa

1. ASIAKIRJAN TAUSTA

Ehdotuksen toimittaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle
(asiakirja KOM(1999) 654 lopullinen – 1999/0259 (COD)):

17.12.1999

Talous- ja sosiaalikomitean lausunto: 29.3.2000

Euroopan parlamentin lausunto ensimmäisessä käsittelyssä: 4.10.2000

Muutetun ehdotuksen toimittaminen: 19.12.2000

Yhteisen kannan vahvistaminen: 17.9.2001

2. KOMISSION EHDOTUKSEN TARKOITUS

Neuvoston direktiivissä 1999/29/EY vahvistetaan haitallisten aineiden ja tuotteiden sallitut
enimmäismäärät rehuaineissa ja rehuissa. Rehuaineita ja rehuja, jotka eivät noudata
enimmäismääriä, ei saa laskea liikkeelle.

Haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetulla
neuvoston direktiivillä 1999/29/EY1 on kodifioitu direktiivi 74/63/ETY, jota on muutettu
useita kertoja.

Direktiivissä 1999/29/EY säädetään, että rehuaineita, jotka eivät noudata enimmäismääriä,
voidaan käyttää rehuseoksissa sillä edellytyksellä, että rehuseoksille säädettyjä
enimmäismääriä noudatetaan. Lisäksi jäsenvaltioille annettiin lupa poiketa enimmäismääristä
sellaisten rehujen osalta, jotka käytetään niitä lisää jalostamatta samalla maatilalla, jos se
katsotaan tarpeelliseksi erityisistä paikallisista syistä, eikä tästä aiheudu vahinkoa eläinten tai
ihmisten terveydelle.

Nyt käsiteltävänä oleva ehdotus muuttaa merkittävästi direktiiviä 1999/29/EY ottamalla
käyttöön uuden tekstin, joka kumoaa direktiivin 1999/29/EY. Ehdotuksesta ilmoitettiin
työohjelmassa, joka toimitettiin maatalousasioiden neuvostolle heinäkuussa 1999 ja esiteltiin
Euroopan parlamentille. Ehdotuksen tarkoituksena on paneutua rehuja koskevan nykyisen
yhteisön lainsäädännön heikkouksiin, jotka korostuivat dioksiinikriisin yhteydessä vuonna
1999.

1 EYVL L 115, 4.5.1999, s. 32.
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Ehdotetut keskeisimmät muutokset voidaan tiivistää seuraavasti:

- Laajennetaan direktiivin soveltamisalaa niin, että direktiiviin sisällytettäisiin mahdollisuus
vahvistaa enimmäispitoisuudet rehujen lisäaineissa esiintyville haitallisille aineille.

- Poistetaan nykyisin käytössä oleva mahdollisuus laimentaa saastuneita rehuaineita niiden
puhdistamisen tai hävittämisen sijasta (laimentamisen kieltämisen periaatteen käyttöönotto).

- Poistetaan mahdollisuus enimmäispitoisuuksia koskevan poikkeuksen tekemiseen
erityisten paikallisten syiden perusteella.

- Otetaan käyttöön mahdollisuus vahvistaa toimintarajat, joiden ylittyessä käynnistetään
tutkimus saastuntalähteen tunnistamiseksi (nopea varoitusjärjestelmä) ja ryhdytään
toimenpiteisiin sen vähentämiseksi tai poistamiseksi kokonaan (aktiivinen lähestymistapa).

3. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

Komissio hyväksyy kaikki neuvoston ehdottamat muutokset seuraavin perustein:

1. Korvataan termi "haitalliset aineet ja tuotteet" termillä "haitalliset aineet": direktiivin 2
artiklan 1 kohdassa esitetty haitallisten aineiden määritelmä osoittaa selvästi, että haitalliset
tuotteet sisältyvät termiin "haitalliset aineet".

2. Korvataan termi "eläinten rehuksi tarkoitettu materiaali" termillä "rehuksi tarkoitetut
tuotteet": ehdotetun termin avulla voidaan välttää kaikki mahdolliset epäselvyydet.

3. Lisätään eläinten käyttämän veden laatua ja turvallisuutta käsittelevä uusi johdanto-osan
kappale numero 4: on asianmukaista ja välttämätöntä, että eläinten käyttämä vesi on
turvallista. Jo silloin kun Euroopan parlamentti käsitteli ehdotusta ensimmäisen kerran,
komissio ilmoitti tarkastelevansa veden luokittelemista rehuksi direktiivin 96/25/EY
puitteissa.

4. Poistetaan komission muutettuun ehdotukseen KOM(2000)861 sisältynyt johdanto-osan
kappale nro 15, jossa viitattiin jäsenvaltioiden väliseen ilmoitusjärjestelmään tapauksissa,
joissa tämän direktiivin säännöksiä ei ole noudatettu: kyseistä artiklaa ja vastaavaa johdanto-
osan kappaletta ei enää tarvita tässä direktiivissä, koska ilmoitusjärjestelmää on kehitetty ja
laajennettu rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun
neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien
70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2001 annetulla
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY2.

5. Ehdotetun direktiivin 1 artiklan 2 kohta: tekstin tarkkuus lisääntyy ja epäselvyydet
vältetään, kun kohdassa viitataan asianmukaisen lainsäädännön tiettyihin säädöksiin sen
sijaan, että viitattaisiin yleisesti säännöksiin, jotka koskevat tiettyjä aineita.

6. Ehdotetun direktiivin 2 artikla – määritelmät: "erän" ja "lemmikkieläinten" määritelmät on
poistettu, koska niihin ei enää viitata direktiivissä.

2 EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55.



4

7. Ehdotetun direktiivin 3 artiklan 1 kohta: kohtaan lisätyllä tuotteiden tulemista kolmansista
maista yhteisössä käytettäviksi koskevalla maininnalla varmistetaan, että direktiivi kattaa
liikkeeseen laskemisen ja käytön lisäksi rehujen tulemisen yhteisön ulkopuolisista maista
yhteisössä käytettäviksi. Termillä "virheetön, aito ja kauppakelpoinen" tarkoitetaan sitä, että
rehut eivät asianmukaisesti käytettyinä aiheuta mitään vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle
taikka ympäristölle eivätkä vaikuta kielteisesti kotieläintuotantoon.

8. Ehdotetun direktiivin 4 artiklan 2 kohta: toimintarajan käsitteen käyttöönottoa koskevia
säännöksiä on selkeytetty ja direktiiviin on lisätty säännös, jolla varmistetaan, että kaikki
asiaankuuluvat tiedot toimitetaan komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

9. Ehdotetun direktiivin 8 artikla: tämän artiklan säännöksiä on jäsennelty uudelleen niiden
selkeyttämiseksi. Lisäksi hyväksyttävyyskriteerien mahdollista määrittelyä on laajennettu
detoksisoitujen tuotteiden lisäksi detoksikaatiomenetelmiin, ja artiklaan on lisätty kohta, jolla
varmistetaan, että detoksikaatiomenetelmiä sovelletaan asianmukaisella tavalla ja että
detoksisoidut tuotteet ovat vaatimustenmukaisia.

10. Poistetaan entinen 10 artikla: ks. kohdan 4 perustelut.

11. Lisätään uusi 10 artikla: asianomaisten tiedekomiteoiden kuuleminen etukäteen ihmisten
ja eläinten terveyteen vaikuttavista säännöksistä on tärkeä ja asianmukainen säännös.

12. Ehdotetun direktiivin 13 artiklan 2 kohta: Euroopan yhteisön ulkopuolella tuotettujen
kontaminoituneiden tuotteiden lähettämistä takaisin alkuperämaahan koskevaa säännöstä on
selkeytetty.

13. Poistetaan liitteestä "aineiden", "tuotteiden" ja "kasviperäisten epäpuhtauksien" välinen
erottelu: tämä muutos on johdonmukainen kohdassa 1 ehdotetun muutoksen kanssa.

4. PÄÄTELMÄ

Komissio hyväksyy neuvoston yhteisen kannan, koska se vastaa komission ehdotuksen
sisältöä ja suurinta osaa Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssään tekemistä
tarkistuksista.
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