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TIETYT REHUN LISÄAINEET JA MUUT TUOTTEET REHUAINELUETTELOON 
 
 
Euroopan komissio on julkaissut asetuksen (EU) N:o 892/2010, jossa luetellaan ne rehuaineiksi 
luokiteltavat rehun lisäaineet, jotka on siirretty rehun lisäainerekisteristä rehuaineiksi. Siinä on myös 
luettelo sellaisista tuotteista, joita ei ole koskaan hyväksytty rehun lisäaineiksi, mutta jotka unionin 
eri jäsenmaissa on luokiteltu eri tavoin rehuaineiksi tai hyväksymättömiksi rehun lisäaineiksi.  
 
Rehuaineista, rehuseoksista ja rehun lisäaineista säädetään Euroopan unionin lainsäädännössä. 
Asetus (EY) N:o 767/2009 rehun markkinoille saattamisesta ja käytöstä sisältää rehuaineiden ja 
rehuseosten merkintöjä, pakkauksia ja esillepanoa koskevat vaatimukset. Lisäksi asetuksessa 
säädetään rehuaineluettelosta, jota sidosryhmät täydentävät lisäämällä rekisteriin uusia rehuaineita 
internetosoitteessa http://www.feedmaterialsregister.eu/index.php?page=Accueil . Rehuaineluettelo 
on julkaistu asetuksessa (EU) N:o 242/2010. Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään rehun 
lisäaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, valvonnasta ja pakkausmerkinnöistä. Vain 
EU:ssa hyväksyttyjä rehun lisäaineita saa olla markkinoilla ja käyttää eläinten ruokinnassa. Ne on 
luetteloitu komission rehun lisäainerekisterissä. 
 
Rehuaineiden, rehun lisäaineiden ja muiden tuotteiden kuten eläinlääkkeiden välillä on eroa 
markkinoille saattamista koskevissa edellytyksissä. Rehuaineita käytetään pääasiassa eläinten 
energian, ravintoaineiden, kivennäisaineiden tai ravintokuitujen saannista huolehtimiseen. 
Rehuaineilla ei ole hyväksymismenettelyä. Lisäaineille tulee osoittaa tieteellisen arvioinnin 
perusteella niille lainsäädännön mukainen rehun lisäainevaikutus. Eläinlääkkeille on omat 
hyväksymisvaatimuksensa. Komissio on laatimassa neuvoa-antavat ohjeet, joiden perusteella 
nämä erityyppiset tuotteet voidaan erottaa toisistaan. 
 
Euroopan unionin markkinoilla on yhdisteitä ja niitä sisältäviä tuotteita, joita käytetään mm. 
kivennäisaineina, mutta jotka ovat rehun lisäaineita. Markkinoilla on myös 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 
olleet mm. metyylisulfonyylimetaani (MSM), hyaluronihappo ja hyaluronaatit, kondroitiinisulfaatti ja 
glukosamiini. Nyt Euroopan komissio on antamallaan asetuksella selventänyt tämän epäselvyyden 
ja ne luokitellaan rehuaineiksi.  
 
Rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä ja esillepanossa kuten mainoksissa ja internetsivuilla 
voidaan kiinnittää erityistä huomiota johonkin rehussa olevaan tai siitä puuttuvaan aineeseen, 
erityiseen ravitsemukselliseen ominaisuuteen tai menetelmään tai joihinkin näistä liittyvään tiettyyn 
vaikutukseen. Näistä ns. väittämistä on oltava markkinoille saattamisen hetkellä tilastollista 
tieteellistä näyttöä, joka on viranomaisen todennettavissa. Jos Eviralla on epäilyksiä väittämän 
tieteellisen todenperäisyyden suhteen, asia voidaan toimittaa komission käsiteltäväksi. 
Ravinnonsaannin optimointia ja fysiologisen tilan tukemista ja turvaamista koskevat väittämät ovat 
sallittuja, mutta rehuaineesta tai rehuseoksesta ei saa väittää, että se ehkäisee, hoitaa tai parantaa 
tietyn sairauden. Rehulla voi kuitenkin olla erityinen ravitsemuksellinen tarkoitus, joista on 
käyttötarkoitusluettelo ja vaaditut erityisominaisuudet maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 
nro 15/08. 
 
Harhaanjohtava myynti ja markkinointi on rehulain vastaista. 
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Maa- ja metsätalousministeriön rehuja koskevat rehulaki 86/2008 ja muu rehulainsäädäntö on 
luettavissa osoitteessa www.mmm.fi/el/laki/kara/ . 
 
Lisätietoja: 
Ylitarkastaja Raili Laine, Evira, puh. 020 77 25207, raili.laine@evira.fi  
 


