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Viitteet:  Asetus (EY) N:o 1831/2003 eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 
 Asetus (EU) N:o 230/2013 tiettyjen rehun lisäaineiden markkinoilta poistamiseksi 
 
 
TIETYT AROMIAINEET POISTUVAT MARKKINOILTA 
 
Euroopan komissio julkaisi 21.3.2013 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 230/2013 tiettyjen rehun 
lisäaineiden – aromiaineet ja ruokahalua herättävät aineet – markkinoilta poistamiseksi. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:080:0001:0065:FI:PDF 
 
Asetuksen liitteessä on kaksi osaa (A ja B).  

- A-osan luettelossa on lisäaineet, jotka poistetaan markkinoilta kaikkien eläinlajien 
ja –ryhmien osalta.  

- B-osassa mainitut lisäaineet poistetaan tiettyjen liitteessä ilmoitettujen eläinlajien 
tai –ryhmien osalta. 

 
Kyseisten lisäaineiden sekä niitä sisältävien esiseosten, rehuseosten ja rehuaineiden nykyiset 
varastot voidaan käyttää loppuun ottaen huomioon tiettyjen näitä lisäaineita sisältävien rehujen 
säilyvyys. Asetuksessa luetelluille rehun lisäaineille on annettu siirtymäajat markkinoilta 
poistamiselle. 
 

- Nykyisiä rehun lisäaineiden varastoja voidaan saattaa markkinoille ja käyttää 
ryhmään ”aromiaineet ja ruokahalua herättävät aineet” kuuluvina rehun lisäaineina 
10.4.2014 saakka. 
 

- Esiseoksia, joiden valmistuksessa on käytetty em. lisäaineita, voidaan saattaa 
markkinoille ja käyttää 10.10.2014 saakka. 

 
- Rehuseoksia ja rehuaineita, joiden valmistuksessa on käytetty em. lisäaineita tai 

em. esiseoksia ja jotka on merkitty asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisesti 
ennen 10.4.2015, saa edelleen saattaa markkinoille ja käyttää varastojen 
loppumiseen asti. 

 
Koska asetuksessa (EU) N:o 230/2013 luetelluille rehun lisäaineille ei jätetty hyväksyntähakemusta 
7.11.2010 mennessä niiden hyväksymiseksi aromiaineina ja ruokahalua herättävinä aineina, ne 
poistuvat markkinoilta edellä esitettyjen siirtymäaikojen kuluessa. Tiedot EUssa hyväksytyistä 
rehun lisäaineista löytyvät EUn rehun lisäainerekisteristä:  
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-
03.pdf. Rekisterissä on kunkin rehun lisäaineen kohdalla linkki lainsäädäntöön, mistä käy ilmi rehun 
lisäaineen hyväksynnän tai markkinoilta poistamisen edellytykset. Markkinoilta poistuvat rehun 
lisäaineet ovat rehun lisäainerekisterin erillisessä Annex II –osassa, jossa on kunkin lisäaineen 
kohdalla linkki markkinoiltapoistamisasetukseen. 
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