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Ainoastaan hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa käyttää eläinten ruokinnassa 
 
 
Rehun lisäaineista säädetään Euroopan yhteisön lainsäädännössä. Asetuksessa (EY) N:o 
1831/2003, säädetään rehun lisäaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, valvonnasta ja 
pakkausmerkinnöistä. Rehun lisäaineet hyväksytään hakemuksesta, jonka käsittelevät Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA), komissio ja tarvittaessa eri jäsenmaat. Komission 
25.4.2008 antamassa asetuksessa (EY) N:o 429/2008 esitetään säännöt/ohjeet 
hyväksyntähakemuksen laatimiseksi. Hyväksyntämenettely sisältää mm. eläinten ruokintakokeiden 
ja muiden tutkimusten arvioinnin, jolla varmistetaan rehun lisäaineen turvallisuus ja tehokkuus. 
Hyväksyntäpäätöksen tekee komissio yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Lisäaine hyväksytään 10 
vuodeksi asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti, jonka jälkeen hyväksyntää on mahdollista 
hakea uudelleen. Hyväksynnät annetaan asetuksina ja hyväksytyt lisäaineet merkitään komission 
ylläpitämään rekisteriin.  
 
Vain EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa olla markkinoilla ja käyttää eläinten ruokinnassa. 
 
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on todennut markkinoilla olevan yhdisteitä ja niitä sisältäviä 
tuotteita, jotka käyttösuosituksiltaan ja mainonnassa esille tuoduilta ominaisuuksiltaan muistuttavat 
lisäaineita, mutta joista ei ole tehty hyväksyntähakemusta eikä niitä ole hyväksytty rehun 
lisäaineiksi. Niiden mainonnassa esiintyy lisäksi usein rehuille kiellettyjä lääkinnällisiä väittämiä. 
Tällaisia tuotteita ovat mm. metyylisulfonyylimetaani (MSM), hyaluronihappo ja hyaluronaatit. 
Tällaisten yhdisteiden ja niitä sisältävien rehujen myynti ja markkinointi sekä käyttö rehuna on 
kielletty.  
 
Jos rehun lisäaineena hyväksymättömiä tai niitä sisältäviä tuotteita on myynnissä ihmisille, niin ne 
on pidettävä erillään eläinten rehuista ja tuotteista sekä merkittävä selvästi, jotta väärinkäsityksiä ei 
synny. Harhaanjohtava myynti ja markkinointi on rehulain vastaista. 
 
 
Maa- ja metsätalousministeriön rehuja koskevat säädökset on luettavissa osoitteesta 
www.mmm.fi/el/laki/kara/.  
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