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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rehun markkinoille 
saattamisesta ja käytöstä
(KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0124),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 37 artiklan sekä  
152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C6-0128/2008),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2008),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Useimmat elintarvikealan kriisit ovat 
toistaiseksi johtuneet pilaantuneista 
rehuista.

Or. de

Perustelu

Rehut ovat aiheuttaneet lähes poikkeuksetta kymmenen viime vuoden suuret elintarvikekriisit 
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(BSE-tauti ja lihaluujauho, dioksiini ja sikojen rehu, ruokintaan käytettyjen sokeriliuosten 
hormonit jne.).

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen 
vuonna 2002 otettiin käyttöön velvollisuus 
ilmoittaa kaikkien rehuseoksiin lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentti. Samaan 
aikaan elintarvike- ja rehuturvallisuus on 
parantunut merkittävästi asetusten (EY) 
N:o 178/2002 ja (EY) N:o 183/2005 sekä 
niitä koskevien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta.
Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen 
rehu- ja elintarvikealan toimijoiden 
vastuuseen, parannettu 
jäljitettävyysjärjestelmä, HACCP-
periaatteen soveltaminen rehuyrityksissä 
sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto 
rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä 
kehityksestä on saatu näyttöä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään 
tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella 
olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa 
kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen 
rehuaineiden painoprosentti. Tarkat 
prosenttiluvut voitaisiin ilmoittaa 
vapaaehtoisesti.

(17) BSE- ja dioksiinikriisien jälkeen 
vuonna 2002 otettiin Euroopan 
parlamentin aloitteesta käyttöön 
velvollisuus ilmoittaa kaikkien 
rehuseoksiin lisättyjen rehuaineiden 
painoprosentti. Samaan aikaan elintarvike-
ja rehuturvallisuus on parantunut 
merkittävästi asetusten (EY) N:o 178/2002 
ja (EY) N:o 183/2005 sekä niitä koskevien 
täytäntöönpanotoimenpiteiden ansiosta. 
Näitä toimenpiteitä ovat keskittyminen 
rehu- ja elintarvikealan toimijoiden 
vastuuseen, parannettu 
jäljitettävyysjärjestelmä, HACCP-
periaatteen soveltaminen rehuyrityksissä 
sekä hyvän hygieniakäytännön ohjeisto 
rehuyrityksiä varten. Tästä myönteisestä 
kehityksestä on saatu näyttöä 
elintarvikkeita ja rehuja koskevaan 
nopeaan tietojenvaihtojärjestelmään 
tehdyistä ilmoituksista, ja sen perusteella 
olisi poistettava velvollisuus ilmoittaa 
kaikkien rehuseoksiin sekoitettujen 
rehuaineiden painoprosentti. Tarkat 
prosenttiluvut voidaan ilmoittaa 
vapaaehtoisesti, mutta niiden on oltava 
viranomaisten tiedossa ja pyydettäessä 
myös asiasta kiinnostuneiden kuluttajien 
saatavilla. 

Or. de
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Perustelu

Rehuaineiden avoin ilmoittaminen on taattava siten, että tietojen saatavuus varmistetaan, 
vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja.
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle 
olisi annettava mahdollisuus kieltäytyä 
mainitusta pyynnöstä, jos tämä katsoo 
pyydettyjen tietojen antamisen loukkaavan 
teollis- ja tekijänoikeuksiaan. Tämä ei 
heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 
painoprosentit.

(19) Tietyillä aloilla, joilla tuottajalla ei ole 
velvollisuutta merkitä tietoja, asiakkaalla 
olisi oltava mahdollisuus pyytää lisätietoja.
Rehuseokseen sisältyvien rehuaineiden 
ilmoittaminen alenevassa 
painojärjestyksessä antaa joka tapauksessa 
hyödyllistä tietoa koostumuksesta. Kun 
otetaan huomioon yhteisön lainsäädännön 
viimeaikainen kehitys, joka takaa 
paremman turvallisuuden erityisesti 
HACCP-periaatteen, jäljitettävyyden, 
tiukkojen hygieniasääntöjen ja hyvää 
hygieniakäytäntöä koskevan yhteisön 
ohjeiston kehittämisen myötä, valmistajalle 
olisi annettava mahdollisuus rajoittaa 
sellaisia rehuaineita koskevia tietoja, 
joiden osuus rehuseoksesta on enintään 
kaksi painoprosenttia, jos tämä voi 
osoittaa pyydettyjen tietojen antamisen 
loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiaan. 
Tämä ei heikentäisi elintarvike- ja 
rehuturvallisuutta, sillä toimivaltaisilla 
viranomaisilla on aina oikeus saada 
tietoonsa kaikkien rehuaineiden täsmälliset 
painoprosentit, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on toimitettava nämä tiedot 
edelleen kuluttajille, jos niillä on 
perusteltua syytä epäillä, että asiasta 
annettua lainsäädäntöä on rikottu.

Or. de
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Perustelu

Valmistajan olisi voitava vedota teollis- ja tekijänoikeuksiinsa ainoastaan todennettavissa 
tapauksissa. Lisäksi teollis- ja tekijänoikeudet ovat valmistajien mukaan relevantteja 
ainoastaan sellaisten mikrokomponenttien kannalta, joiden osuus rehuseoksesta jää alle 
kahden prosentin. 

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Kun ihmisravinnoksi soveltuvien 
eläinten teurasjätteistä peräisin olevaa, 
asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisesti 
luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa 
voidaan käyttää tiettyjen, asetuksessa 
(EY) N:o 1774/2002 ja asetuksessa (EY) 
N:o 999/2001 vahvistettujen edellytysten 
mukaisesti muille kuin märehtijöille 
tarkoitettuna rehuaineena, on 
varmistettava, että rehuseoksissa 
käytettävä lihaluujauho merkitään 
yksiselitteisesti.

Or. de

Perustelu

Komissio on ilmoittanut asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta, joka saattaisi johtaa 
siihen, että luokkaan 3 kuuluvaa lihaluujauhoa voitaisiin käyttää tietyissä muille kuin 
märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa. Tällaisissa tapauksissa on varmistettava, että 
rehuseoksissa oleva lihaluujauho merkitään selvästi – sen ohella, että käytetyt rehuaineet 
luetteloidaan 17 artiklan mukaisesti. 



PR\729030FI.doc 9/30 PE407.923v01-00

FI

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 
7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä 
liian suuria määriä haitallista ainetta 
sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin 
ollen asiasta olisi annettava riittävät 
säännökset.

(20) Haitallisista aineista eläinten rehuissa 
7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2002/32/EY ei anneta sääntöjä 
liian suuria määriä haitallista ainetta 
sisältävien rehujen merkitsemisestä. Näin 
ollen asiasta olisi annettava riittävät 
säännökset, joilla varmistetaan direktiivin 
2002/32/EY 5 artiklan mukaisen 
laimentamiskiellon noudattaminen ja 
estetään detoksikaatioon tai 
loppukäsittelyyn lähetettyjen erien 
päätyminen markkinoille.

Or. de

Perustelu

Pilaantunut rehu ei saa päätyä ravintoketjuun.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Kokemukset, joita on saatu 
sidosryhmien osallistumisesta yhteisön 
ohjeistoiksi koottujen normien laadintaan 
rehuhygienian alalla, ovat olleet kaikin 
puolin myönteisiä. Jos sidosryhmät laativat 
kattavammat luettelot, niistä saadaan 
joustavammat ja paremmin käyttäjien 
tietotarpeita vastaavat kuin siinä 
tapauksessa, että ne laatii lainsäätäjä.
Sidosryhmät voivat päättää, kuinka paljon 
ne näkevät vaivaa sen mukaan, miten 

(24) Kokemukset, joita on saatu 
sidosryhmien osallistumisesta yhteisön 
ohjeistoiksi koottujen normien laadintaan 
rehuhygienian alalla, ovat olleet kaikin 
puolin myönteisiä. Jos sidosryhmät laativat 
kattavammat luettelot, niistä saadaan 
joustavammat ja paremmin käyttäjien 
tietotarpeita vastaavat kuin siinä 
tapauksessa, että ne laatii lainsäätäjä.
Sidosryhmät voivat päättää, kuinka paljon 
ne näkevät vaivaa sen mukaan, miten 
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tärkeä rehuaineluettelo niille on. 
Direktiiveissä 96/25/EY ja 82/471/ETY 
olevista nykyisistä rehuaineluetteloista olisi 
tehtävä yhteisön rehuaineluettelon 
alkuperäisversio, jota sidosryhmät 
täydentävät omien etunäkökohtiensa
mukaisesti. Luettelon käytön olisi oltava 
vapaaehtoista, mutta jotta ostajaa ei 
johdettaisi harhaan sen suhteen, mistä 
tuotteesta varsinaisesti on kyse, valmistajan 
olisi ilmoitettava, käyttääkö hän luetteloon 
merkittyjä nimiä vaikka ei muuten sovella 
sitä.

tärkeä rehuaineluettelo niille on. 
Direktiiveissä 96/25/EY ja 82/471/ETY 
olevista nykyisistä rehuaineluetteloista olisi 
tehtävä yhteisön rehuaineluettelon 
alkuperäisversio, jota sidosryhmät 
täydentävät käyttämiensä rehuaineiden 
mukaisesti. Luettelossa rehuaineille 
vahvistettujen perusteiden noudattamisen 
olisi oltava vapaaehtoista. Jotta ostajaa ei 
johdettaisi harhaan sen suhteen, mistä 
tuotteesta varsinaisesti on kyse, valmistajan
on ilmoitettava siitä, että hän ei noudata 
luettelossa vahvistettuja perusteita.

Or. de

Perustelu

Kaikki rehuseoksissa käytettävät rehuaineet on ilmoitettava luettelossa. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä 
tuetaan kilpailuun perustuvaa 
markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, 
tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat 
käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen 
tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun 
kauppaan liittyvissä yritysten välisissä 
suhteissa että lemmikkieläinten ruuan 
valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa 
voitaisiin saavuttaa nykyisille 
pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet 
antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat 
hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeissa 
voitaisiin selventää vapaaehtoisia
merkintöjä koskevia säännöksiä.

(25) Nykyisillä pakkausmerkinnöillä 
tuetaan kilpailuun perustuvaa 
markkinaympäristöä, jossa aktiiviset, 
tehokkaat ja innovatiiviset toimijat voivat 
käyttää merkintöjä hyvin hyödykseen 
tuotteidensa myynnissä. Sekä karjan rehun 
kauppaan liittyvissä yritysten välisissä 
suhteissa että lemmikkieläinten ruuan 
valmistajien ja ostajien välisissä suhteissa 
voitaisiin saavuttaa nykyisille 
pakkausmerkinnöille asetetut tavoitteet 
antamalla kyseisiä kahta alaa koskevat 
hyvän merkitsemisen ohjeet. Ohjeet ovat 
tarkoituksenmukainen väline, joka auttaa 
yrityksiä noudattamaan rehujen 
merkintöjä koskevia säännöksiä.



PR\729030FI.doc 11/30 PE407.923v01-00

FI

Or. de

Perustelu

Olisi korostettava, että suuntaviivat ja ohjeet edistävät säännösten täytäntöönpanoa. Niiden 
avulla voidaan helpottaa lainsäädännössä suodun liikkumavaran tulkintaa, mutta ne eivät ole 
joustamiseen tähtäävä väline.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) direktiivi 90/167/ETY; a) direktiivi 90/167/ETY; lääkkeitä 
sisältävien rehujen valmistusta, 
markkinoille saattamista ja käyttöä 
koskevista vaatimuksista yhteisössä;

Or. de

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) direktiivi 2002/32/EY; b) direktiivi 2002/32/EY; haitallisista 
aineista eläinten rehuissa;

Or. de
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Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rehun on oltava liitteessä I esitettyjen 
epäpuhtauksia ja muita kemiallisia tekijöitä 
koskevien teknisten säännösten mukaista.

3. Rehun on oltava 6 a artiklassa
esitettyjen epäpuhtauksia ja muita 
kemiallisia tekijöitä koskevien teknisten 
säännösten mukaista.

Or. de

Perustelu

Rehujen epäpuhtauksia ja kemiallista kuormitusta estävät säännökset koskevat välittömästi 
elintarvikkeiden turvallisuutta, joten niitä ei pidä esittää liitteessä, koska tällöin ne 
kuuluisivat alan itsesääntelyn piiriin.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Toimivaltaiset viranomaiset 
toimittavat 2 kohdan mukaisesti annetut 
tiedot edelleen kuluttajille, jos ne katsovat, 
että tietojen edelleen toimittaminen 17 
artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisen 
pyynnön vuoksi on perusteltua asiasta 
annetun lainsäädännön rikkomista 
koskevien epäilyjen takia. Viranomaiset 
asettavat tarvittaessa kirjallisen 
salassapitolupauksen tietojen edelleen 
toimittamisen ehdoksi.

Or. de
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Perustelu

Rehuaineiden avoin ilmoittaminen on taattava siten, että perusteltujen epäilyjen yhteydessä 
tietojen saatavuus varmistetaan, vaikka niiden ilmoittaminen etiketissä on vapaaehtoista.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kyse on erittäin kiireellisestä 
tapauksesta, komissio voi käyttää 
29 artiklan 4 a kohdassa tarkoitettua 
kiireellistä menettelyä kuluttajansuojan 
korkean tason varmistamiseksi. 

Or. de

Perustelu

Komission olisi kuluttajansuojan vuoksi voitava langettaa välittömästi kielto tietyille rehuissa 
oleville aineille. Tällaisissa tapauksissa olisi sovellettava kiireellistä menettelyä. 

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
6 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a artikla
Epäpuhtauksia ja valmistuksen 

apuaineita koskevien raja-arvojen 
vahvistaminen

Komissio vahvistaa raja-arvot rehujen 
valmistusmenetelmästä aiheutuville 
epäpuhtauksille ja valmistuksen 
apuaineille ottaen huomioon etenkin 
tieteellisen näytön, teknologian 
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kehityksen, elintarvikkeita ja rehuja 
koskevaan nopeaan 
tietojenvaihtojärjestelmään tehdyt 
ilmoitukset sekä asetuksen (EY) N:o 
882/2004 mukaisen virallisen valvonnan 
tulokset.
Niistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
päätetään 29 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Valmistusmenetelmästä aiheutuvien kemiallisten epäpuhtauksien ja valmistuksen apuaineiden 
enimmäismäärät vahvistetaan komission ehdotuksesta luettelossa valmistajan vastuulla (ks. 
liite I). Koska kemiallisilla epäpuhtauksilla ja valmistuksen apuaineilla saattaa olla tuntuvia 
vaikutuksia elintarvikkeiden turvallisuuteen, raja-arvojen vahvistaminen kuuluu 
lainsäädäntövallan käyttäjän valvonnassa toimivalle komissiolle. 

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
7 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa 
ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, 
rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden 
välistä eroa.

Komissio voi 29 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen antaa 
ohjeita, joilla selvennetään rehuaineiden, 
rehun lisäaineiden ja eläinlääkkeiden 
välistä eroa.

Or. de

Perustelu
Koska soveltamisalan täsmentäminen on laajakantoisia ja sen tarkoituksena on muuttaa 
tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia muun muassa täydentämällä niitä, siitä olisi 
päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
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Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 100-
kertaisen määrän ja kokkidiostaattien ja 
histomonostaattien tapauksessa 
viisinkertaisen määrän verrattuna 
lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa.

Rajoittamatta käyttöedellytyksiä, joista 
säädetään kunkin rehun lisäaineen 
hyväksymisestä annetussa asetuksessa, 
täydennysrehu saa sisältää siihen 
sekoitettuja lisäaineita enintään 
viisikymmenkertaisen määrän ja 
kokkidiostaattien ja histomonostaattien 
tapauksessa viisinkertaisen määrän 
verrattuna lisäaineen vahvistettuun 
enimmäispitoisuuteen täysrehussa. 
Väkevämpiä täydennysrehuja tai 
erityisseoksia voidaan käyttää yksittäisissä 
tapauksissa toimivaltaisen eläinlääkärin 
luvalla. 

Or. de

Perustelu

Pitoisuudeltaan liian vahvat täydennysrehut saattavat johtaa lisäaineiden virheelliseen 
annostukseen. Tämä ei päde pelkästään kokkidiostaatteihin ja histomonostaatteihin. Väkeviä 
täydennysrehuja koskeviin poikkeuksiin tarvitaan toimivaltaisen eläinlääkärin lupa. 

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos komissiolla on käytettävissä olevan 
tieteellisen ja teknisen tiedon perustella 
syytä uskoa, että tietyn rehun käyttö ei 
ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 

4. Jos komissiolla tai jäsenvaltiolla on 
käytettävissä olevan tieteellisen ja teknisen 
tiedon perustella syytä uskoa, että tietyn 
rehun käyttö ei ehkä täytä aiottua erityistä 
ravitsemuksellista tarkoitusta tai että se 
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saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 
terveyteen, ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio lähettää asiakirja-aineiston ja 
arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa 
lausunnon kuuden kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. Tätä 
määräaikaa pidennetään, jos viranomainen 
pyytää hakijalta lisätietoja.

saattaa vaikuttaa haitallisesti eläinten 
terveyteen, ihmisten terveyteen, 
ympäristöön tai eläinten hyvinvointiin, 
komissio/jäsenvaltio lähettää asiakirja-
aineiston ja arviointipyynnön Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaiselle, 
jäljempänä ’viranomainen’, kolmen 
kuukauden kuluessa. Viranomainen antaa 
lausunnon kuuden kuukauden kuluessa 
pyynnön vastaanottamisesta. Tätä 
määräaikaa pidennetään, jos viranomainen 
pyytää hakijalta lisätietoja.

Or. de

Perustelu

Myös jäsenvaltioiden olisi voitava hakea Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta 
tieteellistä varmistusta valmistajan tiedoille.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rehualan toimijan on varmistettava 
hallinnassaan olevassa yrityksessä, että 
pakolliset merkintätiedot voidaan siirtää
läpi koko elintarvikeketjun niin, että 
lopullinen käyttäjä saa tiedot tämän 
asetuksen mukaisesti.

5. Rehualan toimijan on varmistettava 
hallinnassaan olevassa yrityksessä, että 
pakolliset merkintätiedot siirretään läpi 
koko elintarvikeketjun niin, että lopullinen 
käyttäjä saa tiedot tämän asetuksen 
mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tietojen siirtyminen elintarvikeketjussa on eräs asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisen 
jäljitettävyyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden pääedellytyksistä.  



PR\729030FI.doc 17/30 PE407.923v01-00

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille.

b) pakkausmerkinnöistä vastuussa oleva 
henkilö toimittaa pyydettäessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle tieteellisen 
vahvistuksen väittämän todenperäisyydestä 
joko julkisesti saatavilla olevan tieteellisen 
näytön tai yrityksen dokumentoidun 
tutkimuksen avulla. Tieteellisen 
vahvistuksen on oltava saatavilla silloin, 
kun rehu asetetaan markkinoille. Tämän 
ajankohdan jälkeen kuluttajilla on oikeus 
saada tieteellinen vahvistus 
toimivaltaiselta viranomaiselta tai pyytää 
viranomaisia hankkimaan tällainen 
vahvistus valmistajalta.

Or. de

Perustelu

Mainosviestien ja väittämien on oltava todennettavissa. Lienee asianmukaista, että lausumille 
ei anneta tieteellistä vahvistusta periaatteen omaisesti vaan toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä. Myös kuluttajilla olisi oltava oikeus saada riittävä näyttö viranomaisilta tai pyytää 
viranomaisia hankkimaan näyttö valmistajalta.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ravinnonsaannin optimointia ja 
fysiologisen tilan tukemista tai turvaamista 
koskevat väittämät ovat sallittuja, jos ne 
eivät perustu farmakologiseen tai 
immunologiseen vaikutukseen.

2. Ravinnonsaannin optimointia ja 
fysiologisen tilan tukemista tai turvaamista 
koskevat väittämät ovat sallittuja, jos ne 
eivät perustu farmakologiseen tai 
erityiseen immunologiseen vaikutukseen.

Or. de
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Perustelu

Yleisiä immunologisia vaikutuksia koskevia lausumia on periaatteessa voitava esittää, kunhan 
ne ovat todennettavissa 1 kohdan mukaisesti. Tämä koskee pelkästään yleisluontoisia 
väittämiä, kuten "vahvistaa immuunijärjestelmää", ei kuitenkaan sairauden ehkäisemistä, 
hoitamista tai parantamista (kuten rokotteiden yhteydessä) koskevia väittämiä, sillä ne on 
kielletty erikseen 3 kohdassa. 

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) asetuksen (EY) N:o 1774/2002 17 
artiklan tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 
10 artiklan mukaisesti myönnetty laitoksen 
hyväksyntänumero (jos käytettävissä). Jos 
valmistajalla on useita numeroita, sen on 
käytettävä sitä, joka on myönnetty 
asetuksen 183/2005 nojalla;

c) asetuksen (EY) N:o 1774/2002 17 
artiklan tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 10 
artiklan mukaisesti myönnetty laitoksen 
hyväksyntänumero. Jos valmistajalla on 
useita numeroita, sen on käytettävä sitä, 
joka on myönnetty asetuksen 183/2005 
nojalla. Toimivaltainen viranomainen 
antaa valmistajan pyynnöstä asetuksen 
(EY) N:o 183/2005 mukaisesti 
rekisteröidylle laitokselle 
tunnistenumeron, jonka rakenne on 
vahvistettu asetuksen (EY) N:o 183/2005 
liitteessä V olevassa II luvussa.

Or. de

Perustelu

Laitosten hyväksyntä- ja tunnistenumerot olisi ilmoitettava yhtenäisessä muodossa, kuten 
asiasta on säädetty direktiiveissä 95/69/EY ja 98/51/EY. Rehuhygieniaa koskevan asetuksen 
(EY) N:o 183/2005 mukaiset tunnistenumerot ilmoitetaan yhtenäisessä muodossa, mutta niitä 
ei jaeta (lemmikkieläinten ruokaa käsitteleville) laitoksille, joille ei tarvita tämän asetuksen 
mukaista hyväksyntää. Tällainen numero olisi kuitenkin annettava asianosaisen valmistajan 
pyynnöstä, jotta yhtenäinen merkintä ja tuotteiden jäljitettävyys voidaan varmistaa.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos rehuaineesta käytetty nimi on sama 
kuin jokin 25 artiklassa tarkoitettuun 
yhteisön luetteloon sisältyvä nimi, mutta 
pakkausmerkinnöistä vastaava henkilö ei 
sovella luettelon säännöksiä, asiasta on 
ilmoitettava selkeästi etiketissä.

3. Jos rehuaineesta käytetty nimi on sama 
kuin jokin 25 artiklassa tarkoitettuun 
yhteisön luetteloon sisältyvä nimi, mutta 
pakkausmerkinnöistä vastaava henkilö ei 
sovella luettelon säännöksiä tai tuote ei 
vastaa luettelossa vahvistettuja perusteita, 
asiasta on ilmoitettava selkeästi etiketissä.

Or. de

Perustelu

Luettelossa vahvistetaan laatuperusteet tietyille rehuaineille (esimerkiksi vehnäleseiden 
proteiinipitoisuus). Jos valmistaja käyttää luettelon käsitteistöä, mutta laadun tunnusmerkistö 
ei täyty, asia on esitettävä selvästi (esimerkiksi vehnäleseet: "tärkkelyspitoisuus alle x 
prosenttia). 

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava määrällistä koostumusta 
koskevat tiedot +/- 15 prosentin 
tarkkuudella rehun valmistuskaavan 
mukaiseen arvoon nähden, ellei
valmistaja katso kyseisten tietojen olevan 
kaupallisesti arkaluonteisia, minkä vuoksi 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
teollis- ja tekijänoikeuksia;

(b) jos elintarviketuotantoeläimille 
tarkoitettuun rehuseokseen lisättyjen 
rehuaineiden painoprosentteja ei ilmoiteta 
etiketissä, valmistajan on pyynnöstä 
annettava ostajalle täsmälliset määrällistä 
koostumusta koskevat tiedot rehun 
todellisen valmistuskaavan mukaisesti. 
Tätä säännöstä ei sovelleta rehuaineisiin, 
joiden painoprosentti rehuseoksessa on 
enintään 2, jos valmistaja katsoo kyseisten
tietojen olevan kaupallisesti arkaluonteisia 
ja kykenee perustellusti osoittamaan, että 
tietojen luovuttaminen loukkaisi sen 
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teollis- ja tekijänoikeuksia.

Or. de

Perustelu

Valmistajan voi vedota teollis- ja tekijänoikeuksiinsa ainoastaan todennettavissa tapauksissa. 
Lisäksi teollis- ja tekijänoikeudet ovat valmistajien mukaan relevantteja ainoastaan sellaisten 
mikrokomponenttien kannalta, joiden osuus rehuseoksesta jää alle kahden prosentin. Nyt 
sovellettavassa asetuksessa säädetty arvoa koskevan +/- 15 prosentin toleranssi antaa 
valmistajalle tiettyä joustovaraa etikettejä painettaessa (a priori).  Kun pyyntö esitetään (a 
posteriori) on tarkka koostumus tiedossa, ja siten joustovaraa ei enää tarvita. 

Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava maksuton puhelinnumero, 
josta asiakas saa seuraavat pakollisiin 
merkintöihin kuulumattomat tiedot:

Lemmikkieläinten ruuan etiketissä on 
ilmoitettava maksuttomasta 
yhteydenottomahdollisuudesta, jotta 
asiakas voi käyttää oikeuttaan saada 
seuraavat pakollisiin merkintöihin 
kuulumattomat tiedot:

Or. de

Perustelu

Maksuton puhelinnumero on ainoastaan yksi monista tavoista, joilla asiakkaat voivat saada 
lisätietoja lemmikkieläinten ruuan tarkasta koostumuksesta. Maksuttoman puhelinnumeron 
järjestämisestä (kenties vielä useammalla EU:n virallisella kielellä) aiheutuisi kohtuuton 
rasitus etenkin pk-yrityksille. 
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Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kun on kyse enintään kunkin eläinlajin 
päiväannoksen suuruisista määristä
lemmikkieläinten ruokaa, joka myydään 
useita säiliöitä käsittävissä pakkauksissa, 
15 artiklan b, c ja f alakohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdan c, e ja f alakohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan merkitä jokaisen 
säiliön sijasta pelkästään pakkaukseen.

7. Kun on kyse enintään kunkin eläinlajin 
päiväannoksen sisältävistä säiliöistä
lemmikkieläinten ruokaa, joka myydään 
useita säiliöitä käsittävissä pakkauksissa, 
15 artiklan b, c ja f alakohdassa ja 17 
artiklan 1 kohdan c, e ja f alakohdassa 
tarkoitetut tiedot voidaan merkitä jokaisen 
säiliön sijasta pelkästään pakkaukseen. 

Or. de

Perustelu

Lemmikkieläinten ruokaa pidetään usein kaupan useita yksiköitä sisältävissä pakkauksissa. 
Tällöin on kohtuullista, että pakolliset tiedot ilmoitetaan vain pakkauksessa.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jos valmistaja haluaa käyttää 
luetteloon toistaiseksi kuulumatonta 
rehuainetta, hänen on pyydettävä 
etukäteen sen sisällyttämistä luetteloon 27 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

Or. de

Perustelu

Luettelo ei ole virallisesti hyväksytty sallittujen aineiden luettelo, vaan ala pitää sitä yllä 
omalla vastuullaan. Valmistajan käyttöön ottama uudentyyppinen rehuaine on kuitenkin 
sisällytettävä luetteloon markkinoilla toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten 
sopimuksesta.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio kannustaa laatimaan kahdet 
erilliset hyvää merkitsemiskäytäntöä 
koskevat yhteisön ohjeet, jäljempänä 
’ohjeet’, toiset lemmikkieläinten ruokaa ja 
toiset elintarviketuotantoeläinten rehua 
varten. Niiden on koskettava 22 artiklassa 
säädettyjä vapaaehtoisia merkintöjä ja 
edistettävä pakkausmerkintöjen parempaa 
tarkoituksenmukaisuutta.

1. Komissio kannustaa laatimaan kahdet 
erilliset hyvää merkitsemiskäytäntöä 
koskevat yhteisön ohjeet, jäljempänä 
’ohjeet’, toiset lemmikkieläinten ruokaa ja 
toiset elintarviketuotantoeläinten rehua 
varten. Niiden on autettava valmistajia 
panemaan täytäntöön merkintöjä 
koskevat säännökset ja selvitettävä 22 
artiklassa säädettyjä vapaaehtoisia 
merkintöjä koskevia järjestelyjä.

Or. de

Perustelu

Olisi korostettava, että suuntaviivat ja ohjeet edistävät säännösten täytäntöönpanoa. Niiden 
avulla voidaan helpottaa lainsäädännössä suodun liikkumavaran tulkintaa, mutta niitä ei 
pidä mieltää joustamiseen tähtääväksi välineeksi.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kun yhteisön luettelo ja ohjeet laaditaan, 
niitä kehittävät ja muuttavat tarvittaessa 
eurooppalaisten rehualojen kaikki 
asiaankuuluvat edustajat

Kun yhteisön luettelo ja ohjeet laaditaan, 
niitä kehittävät ja muuttavat tarvittaessa 
eurooppalaisten rehualojen kaikki 
asiaankuuluvat edustajat (valmistajat ja 
kuluttajat)

Or. de
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Perustelu

Sekä valmistajien että kuluttajien olisi osallistuttava luettelon ja ohjeiden laatimiseen ja 
muuttamiseen. 

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio hyväksyy yhteisön 
luettelon ja ohjeluonnokset sekä niiden 
muutosluonnokset 29 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

2. Komissio hyväksyy yhteisön 
luettelon ja ohjeluonnokset sekä niiden 
muutosluonnokset 29 artiklan 4 kohdassa
tarkoitettua menettelyä noudattaen 
edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Luettelon ja ohjeiden laatimisessa ja muuttamisessa on kyse laajakantoisista toimista, joiden 
tarkoituksena on muuttaa muun muassa lisäämällä kyseisen asetuksen muita kuin keskeisiä 
osia. Tällaiset toimenpiteet olisi siksi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio julkaisee yhteisön luettelon ja 
ohjeiden otsakkeet ja viittaukset Euroopan 
unionin virallisen lehden C-sarjassa.

3. Komissio julkaisee yhteisön luettelon ja 
ohjeet Euroopan unionin virallisen lehden 
C-sarjassa.

Or. de
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Perustelu

Julkaiseminen edistää avoimuutta.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos tähän kohtaan viitataan, 
sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a 
artiklan 1, 2, 4 ja 6 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 
artiklan säännökset.

Or. de

Perustelu

Otetaan käyttöön kiireellinen menettely, jotta komissio voi antaa välittömästi voimaan tulevia 
kieltoja 6 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien
tuotantotapojen mukaisesti saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 
apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 25 artiklassa 
tarkoitetussa yhteisön luettelossa.

1. Rehuaineissa ei asetuksessa (EY) N:o 
183/2005 vahvistettujen hyvien 
tuotantotapojen mukaisesti saa olla niiden 
valmistusprosessista ja valmistuksen 
apuaineista johtuvia kemiallisia 
epäpuhtauksia, ellei niille ole vahvistettu 
erityistä enimmäispitoisuutta 6 a artiklan 
mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Valmistusprosessista ja valmistuksen apuaineista johtuvien kemiallisten epäpuhtauksien 
enimmäispitoisuuksien vahvistaminen on hyvin tärkeää elintarvikkeiden turvallisuuden 
kannalta, joten asiaa olisi käsiteltävä itse lainsäädäntötekstissä.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite V – I luku – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Rehua markkinoille saattavan rehualan 
toimijan on ilmoitettava 1 kohtaan 
sisältymättömien rehun lisäaineiden nimet 
asiakkaalle tämän sitä pyytäessä.

3. Rehua markkinoille saattavan rehualan 
toimijan on ilmoitettava 1 kohtaan 
sisältymättömien rehun lisäaineiden nimet 
ja muut 1 kohdan mukaiset tiedot 
asiakkaalle tämän sitä pyytäessä.

Or. de

Perustelu

Asetuksen 17 artiklassa taattu rehujen koostumusta koskevien tietojen periaatteellinen 
saatavuus olisi ulotettava pyynnöstä myös rehun lisäaineisiin, vaikka näitä tietoja ei tarvitse 
esittää etiketissä.

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – I luku – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Rehua markkinoille saattavan 
rehualan toimijan on ilmoitettava 1 
kohtaan sisältymättömien rehun 
lisäaineiden nimet ja muut 1 kohdan 
mukaiset tiedot asiakkaalle tämän sitä 
pyytäessä.

Or. de



PE407.923v01-00 26/30 PR\729030FI.doc

FI

Perustelu

Asetuksen 17 artiklassa taattu rehujen koostumusta koskevien tietojen periaatteellinen 
saatavuus olisi ulotettava pyynnöstä myös rehun lisäaineisiin, vaikka näitä tietoja ei tarvitse 
esittää etiketissä.
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PERUSTELU

Komission ehdotuksella muokataan rehuja koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Kyse on 
sekä rehuja koskevan lainsäädännön yksinkertaistamisesta että sen lähentämisestä 
elintarvikkeita koskeviin säännöksiin.  
Lainsäädäntöehdotuksen ydin muodostuu jäljempänä yksityiskohtaisesti kuvatuista 
elementeistä. 

1. Rehuaineiden avoin ilmoittaminen

Rehuseoksen muodostavien rehuaineiden tarkan määrän ilmoittaminen (avoin ilmoitus) 
sisältyi BSE-kriisin jälkeen ja BSE-tutkimusvaliokunnan komissiolle esittämien vaatimusten 
yhteydessä Euroopan parlamentin esittämiin olennaisiin vaatimuksiin (ks. väliaikaisen BSE-
tutkimusvaliokunnan päätelmistä 19. helmikuuta 1997 annettu päätös). 

Parlamentti piti erittäin tärkeänä sitä, että kuluttajia ei pelkästään suojella parhaalla 
mahdollisella tavalla, vaan että he voivat selvien ja avointen merkintöjen perusteella itse 
päättää, mitä ja mistä peräisin olevia elintarvikkeita he haluavat valita pohtiessaan 
turvallisuus- ja terveyskysymyksiä. Tämä koskee myös maanviljelijöitä, jotka rehuseoksia 
ostaessaan joutuvat tekemään valinnan pakkausmerkintöjen perusteella.

Komissio ehdotti rehuseosten liikkuvuudesta annettavaa direktiiviä 2002/2/EY, jonka mukaan 
rehujen sisältämät ainesosat olisi lueteltava ja niistä olisi annettava tarkat painoprosentit. 
Euroopan parlamentti tuki näitä toimenpiteitä ensimmäisessä ja toisessa käsittelyssä, mutta 
neuvosto sen sijaan vastusti voimakkaasti avointa ilmoitusta. Tämän jälkeen neuvosto ja 
parlamentti pääsivät sovittelukomiteassa sopimukseen siitä, että rehuaineista on ilmoitettava 
etiketissä tai pakkausselosteessa painoprosentti, joskin ilmoitetulla arvolla on +/- 15 prosentin 
toleranssi (direktiivin 2002/2/EY) 1 artiklan 4 kohta). Kuluttajalla on puolestaan oikeus saada 
pyynnöstä tietoja rehuseoksen tarkasta koostumuksesta. (direktiivin 2002/2/EY 1 artiklan 1 
kohta)1

Talouden toimijat ja useampi jäsenvaltio ovat sittemmin kiistauttaneet tämän säännöksen 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa. Tuomioistuin vahvisti kuitenkin 6. joulukuuta 2005 
antamassaan tuomiossa direktiivin laillisuuden yksiselitteisesti ja hylkäsi suuren osan 
kantajien esittämistä väitteistä. Vain yhdessä kohdassa tuomioistuin hyväksyi kantajien 
väitteet ja moitti, että 1 artiklan 1 kohdan sisältämä velvoite tarkkojen tietojen esittämisestä 
asiakkaan pyynnöstä ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen arvioitaessa direktiiville 
asetettua tavoitetta (terveyden suojelu). Tuomioistuin harkitsi asiaa tarkkojen tietojen 
toimittamisesta terveyden suojeluun syntyvän lisäarvon ja valmistajille tästä aiheutuvan 
rasituksen kannalta..  

Parlamentti ja neuvosto sopivat kyseiseen tuomioon perustuvassa, direktiivin 2002/2/EY 
muuttamista koskevassa lainsäädäntömenettelyssä2, että koska rehulainsäädännöstä aiottiin 
antaa kattavia uudistusehdotuksia, ne eivät pyri tekemään perussäädökseen tuomioistuimen 

                                               
1 Ks. mietinnöt A5-0233/2000, A5-0079/2001 ja A5-0421/2001
2 Ks. yksityiskohdat mietinnöstä A6-0411/2006.
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antamaa tuomiota pidemmälle meneviä muutoksia, sillä "ne odottavat, että tässä yhteydessä 
arvioidaan täysin uudelleen myös ainesosia koskevaa avointa ilmoitusta, ja toivovat 
komissiolta asiasta uusia ehdotuksia, joiden avulla otetaan huomioon sekä viljelijöiden etu 
saada täsmällisiä ja yksityiskohtaisia tietoja rehujen sisältämistä aineista että teollisuuden etu 
varmistaa, että liikesalaisuuksia suojataan riittävästi"1.

Tällainen siis on käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen tausta. Siinä säädetään 
rehuaineita koskevien tietojen ilmoittamisesta alenevassa järjestyksessä siten, että 
painoprosenttien ilmoittaminen on vapaaehtoista. Ostaja voi 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
saada pyynnöstä valmistajalta koostumusta koskevat tiedot. Valmistaja voi kuitenkin 
komission ehdotuksen mukaan kieltäytyä tästä, jos se katsoo, että "tietojen luovuttaminen 
loukkaisi sen teollis- ja tekijänoikeuksia".

Esittelijä katsoo, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antaman tuomion vuoksi on 
huolehdittava siitä, että huomioon otetaan sekä ostajan oikeus saada tietoja että valmistajan 
oikeus turvata teollis- ja tekijänoikeutensa. Asiakkaan pyyntöön suostumista koskevaa 
päätöstä ei kuitenkaan pidä jättää pelkästään valmistajan harkintavaltaan. 

Avoimen ilmoituksen periaatetta on tulkittava tuomioistuimen antaman tuomion ja 
käsiteltävänä olevan lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä siten, että tarvittaessa perustellun 
tiedustelun esittävä ostaja voi lainsäädännössä vahvistetun menettelyn mukaisesti 
periaatteessa saada tiedot. 

Tarkistuksissa edellytetään yhdessä komission ehdotuksen kanssa seuraavia vaiheita: 
1. Rehuaineista on ilmoitettava alenevassa järjestyksessä, painoprosenttien ilmoittaminen 

on vapaaehtoista lukuun ottamatta 17 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettuja tapauksia.

2. Ostajalla on oikeus vaatia painoprosentteja koskevia tietoja valmistajalta. Tietojen on 
oltava täsmällisiä, koska +/- 15 prosentin poikkeama ei vaikuta tuotantoprosessin 
jälkeen (a posteriori) tarkoituksenmukaiselta. 

3. Valmistaja voi kieltäytyä tietojen antamisesta, jos hän voi osoittaa perustellusti, että se 
loukkaisi hänen teollis- ja tekijänoikeuksiaan, eli hän voi osoittaa, että hänellä on joko 
itse tekemänsä tai ostamansa tutkimuksen nojalla suojeltavia teollis- tai 
tekijänoikeuksia. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan sovelleta rehuseosten ainesosiin, 
joiden painoprosenttiosuus on yli 2 prosenttia, koska alalla ollaan sitä mieltä, että 
tällöin ei voida vedota teollis- ja tekijänoikeuksiin.

4. Jos valmistaja käyttää oikeuttaan olla antamatta tietoja ainesosista, joiden 
painoprosentti on alle kahden, ostaja voi kääntyä toimivaltaisten viranomaisten 
puoleen. Viranomaisilla on aina oikeus saada tietoja rehuseoksen tarkasta 
koostumuksesta, ja ne voivat tarkistaa, onko teollis- ja tekijänoikeuksiin vetoaminen 
perusteltua. Viranomaiset voivat valmistajan teollis- ja tekijänoikeuksiin vetoamisen 
tarkastettuaan todeta, että tarkkaa koostumusta koskevat tiedot annetaan vasta 
kirjallisen salassapitolupauksen saamisen jälkeen. 

                                               
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 623/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, rehuseosten 
liikkuvuudesta annetun neuvoston direktiivin 79/373/ETY muuttamisesta annetun direktiivin 2002/2/EY 
muuttamisesta, EUVL L 154, 14.6.2007.
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2. Rehujen lisäaineita koskevat merkinnät

Komissio ehdottaa pakollista merkintää lisäaineille, joiden hyväksyntä riippuu raja-arvosta tai 
jotka vaikuttavat eläintuotantoon tai joilla torjutaan tiettyjä loisia. Muita lisäaineita koskevat 
merkinnät ovat vapaaehtoisia. Lisäksi asiakas voi saada pyynnöstä tietoja lisäaineiden 
käytöstä. Esittelijä ehdottaa säännöksen täsmentämistä.

3. Ohjeisiin tai suuntaviivoihin perustuva itsesääntely

Elintarvikehygieniaa (asetukset (EY) N:o 852/2003 ja N:o 853/2003) ja rehuhygieniaa (asetus 
(EY) N:o 183/2005) koskevasta lainsäädännöstä saadut kokemukset osoittavat, että alan 
laatimat suuntaviivat ja ohjeet saattavat edistää tarkoituksenmukaisesti säännösten 
täytäntöönpanoa. Suuntaviivat saattavat olla hyvinkin hyödyllisiä myös rehuja koskevien 
merkintöjen yhteydessä. Lainsäädäntötekstissä on korostettava yksiselitteisesti, että 
suuntaviivat tai ohjeet eivät ole luonteeltaan lähes lainsäädännöllisiä. Niillä on ainoastaan 
tarkoitus helpottaa asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa tarvittaessa tulkinta asetuksessa 
suodusta liikkumavarasta, mutta niitä ei pidä käyttää väärin säännösten kiertämiseen. 

4. Pilaantuneet rehuaineet

Aiemmin on käynyt ilmi, että pilaantuneista aineista on usein pyritty rikollisesti pääsemään 
eroon käyttämällä niitä rehuissa, joten pilaantuneita rehuaineita koskevat säännökset on 
laadittava hyvin selkeästi. Yhteisön oikeudellinen tilanne on kohentunut tuntuvasti, kun 
direktiivi 2002/32/EY hyväksyttiin dioksiiniskandaalin seurauksena. Etenkin sen 5 artiklaan 
kirjattu laimennuskielto lopetti epäsuotavan, mutta tuolloin laajalle levinneen käytännön: 
pilaantunutta erää jatketaan pilaantumattomalla aineksella, kunnes raja-arvot alittuvat jälleen. 

Direktiivissä 2002/32/EY säädetään, että rehuissa ei saa käyttää pilaantuneita aineita. 
Epäselväksi kuitenkin jää, mitä näille aineille tapahtuu kun ne on vedetty markkinoilta. 
Jäsenvaltiot voivat 8 artiklan nojalla soveltaa pilaantuneisiin rehuaineisiin tiettyjä 
detoksikaatiomenetelmiä (esimerkiksi kalaöljyn aktiivihiilisuodatus dioksiinipitoisuuden 
alentamiseksi tai ammoniakkikäsittely aflatoksiinien neutraloimiseksi). 

Siksi komissio ehdottaa, että pilaantuneista rehuista tai rehuaineista on tehtävä yksiselitteinen 
merkintä (ks. 20 artikla). Merkintöjä koskevien säännösten ohella on kuitenkin varmistettava, 
että pilaantuneita aineita ei käytetä laittomasti ja että laimennuskieltoa noudatetaan. 

5. Täytäntöönpanomääräykset (komiteamenettely) 

Neuvoston päätöksessä N:o 1999/468/EY todetaan, että kun on kyse yhteispäätösmenettelyssä 
hyväksyttävästä perussäädöksestä, laajakantoiset toimenpiteet, joilla muutetaan kyseisen 
säädöksen muita kuin keskeisiä osia – joidenkin tällaisten säännösten poistaminen tai 
lisääminen mukaan lukien – hyväksytään valvonnan käsittävällä sääntelymenettelyllä. Siksi 
esittelijä ehdottaa, että epäpuhtauksia ja valmistuksen apuaineita koskevia raja-arvoja 
vahvistettaessa (6 a artiklan mukaisesti), soveltamisalaa täsmentäviä suuntaviivoja 
hyväksyttäessä (7 artiklan mukaisesti) ja luetteloa ja ohjeita hyväksyttäessä (27 artiklan 
mukaisesti) sovelletaan valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. 
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Kaikki nämä toimet ovat laajakantoisia ja täyttävät päätöksessä N:o 1999/468/EY vahvistetut 
kyseisen menetelmän soveltamista koskevat kriteerit.

Kiellettyjä aineita koskevan luettelon laajentamiseen (6 artikla) on kuitenkin syytä soveltaa 
kiireellistä menettelyä, jotta komissio voi langettaa välittömästi voimaan tulevia kieltoja 
tietyille rehuissa oleville aineille.
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