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Viite: Hallituksen esitys (HE 296/2010 vp) laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta
Tuoretuotteita suosivilla markkinoilla kotimaisen laadukkaan ja turvallisen raaka-aineen saanti on perusedellytys kotimaisen elintarviketeollisuuden tulevaisuudelle. Elintarviketeollisuusliitto ry pitää
eläinten hyvinvoinnin parantamiseen tähtääviä toimia tärkeinä ja kannattaa EU-tasolla sovittavia yhteisiä selkeitä sääntöjä yhtäläisten kilpailuedellytysten turvaamiseksi kotieläintuotannossa. EUlainsäädännössä ja sen kansallisessa toimeenpanossa tulee kuitenkin huomioida eri maissa käytössä olevien tuotantotapojen ja vallitsevien olosuhteiden erilaisuudet. Muutoin on vaarana, että uusilla
toimilla päädytään vastoin lainsäädännön alkuperäistä tarkoitusta tilanteeseen, jossa eläinten hyvinvointi, elintarviketurvallisuus ja mahdollisuus kannattavan elinkeinon harjoittamiseen heikentyvät.
Euroopan unionin broilereiden suojelua koskeva direktiivi on laadittu suurelta osin muualla Euroopassa vallitsevan harvennukseen perustuvan tuotantotavan lähtökohdista.
Broilerituotannossa Suomessa käytössä oleva kertatäyttöisyyteen perustuva kasvatustapa poikkeaa
muualla Euroopassa yleisestä harvennukseen perustuvasta broilereiden kasvatustavasta. Suomalaisen broilerituotannon merkittävimmät vahvuudet ovat tuottajien korkea ammattitaito, teurastamoiden
ja tuottajien tiivis yhteistyö, salmonellattomuus, lintujen hyvä terveystilanne ja maailmalla poikkeuksellisen vähäinen lääkkeiden käyttö.
Elintarviketeollisuusliitto ry yhtyy Suomen Broileryhdistys ry:n esittämiin näkemyksiin hallituksen esityksestä. Lisäksi liitto esittää seuraavat huomiot ja muutokset:
Esityksen taloudelliset vaikutukset (Yleisperustelut, 3.1)
Perusteluosassa todetaan teurastamon henkilökuntaan kuuluvien lihantarkastusavustajien työmäärän lisääntyvän ja nostavan lihantarkastuskustannuksia yhteensä 26 000 eurolla vuodessa. Teurastamoiden tarkastuseläinlääkäreiden kanssa käymissä keskusteluissa kustannusvaikutusten on arvioitu olevan suuremmat.
26 b §, Broilereiden pitäjän ja broilereita käsittelevien henkilöiden pätevyys
Hallituksen esityksessä vaaditaan kokonaan uuden tutkinnon suorittamista broilerin hyvinvointidirektiivin vaatimusten täyttämiseksi.
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää tärkeänä, että koulutusvaatimusten toimeenpanossa toimitaan joustavasti nykytoiminta huomioiden ja turhia lisäkustannuksia välttäen. Tuottajakoulutuksessa tulee broilerin hyvinvointidirektiivin mukanaan tuomien uusien vaatimusten osalta tukeutua teurastamoiden
nykyiseen koulutukseen sitä tarvittaessa täydentäen. Kokonaan uuden tutkinnon suorittamista ei voi
pitää perusteltuna.
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Tiedonkulun toimivuus tulee turvata
Teurastamon tulee saada tietoonsa tuottajan kasvatustiheyteen ja kasvatustavalle asetettavat vaikuttavat selvitykset ja päätökset. Teurastamolla tulee myös olla oikeus kommentoida asiaan vaikuttavia
seikkoja.
Tuotantoeläimiä koskeva kirjanpito (26 a §) ja valvonta (48 §)
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää tärkeinä eläinsuojelulainsäädäntöön tehtäviä muutoksia, jotka liittyvät lääkinnällisen hoidon ja kuolleiden eläinten kirjanpitoon sekä mahdollistavat Elintarviketurvallisuusviraston läsnäolon tarkastuksissa ja tutkimuksissa.
Jalkapohjatulehdusmuutosten arviointi teurastamolla
Valtioneuvoston asetuksella tullaan myöhemmin antamaan tarkempia säännöksiä teurastamolla jalkapohjatulehdusten perusteella tehtävästä hyvinvointiarviosta. Hallituksen esityksen mukaan valtioneuvoston asetuksessa tullaan säätämään jalkapohja-arvion tekemisestä vaurioiden syvyyden perusteella. Ihotulehduksia patologiassa arvostellaan ainoastaan pinta-alan mukaan, johon syvyysmenetelmä ei sovellu parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi syvyysmenetelmällä on vaikea kalibroida
eri tekijöiden arvostelua, jolloin tuottajien tasa-arvoisuus kärsii.
Pinta-alaperusteinen arviointi olisi käytännössä helpompi ja luotettavampi kuin syvyysmuutosten perusteella tehtävä arviointi. Pinta-ala perusteinen arvostelu on tulevaisuudessa mahdollista koneellistaa, jolloin lakiehdotuksen työkustannuksia nostavaa vaikutusta olisi mahdollisuus pienentää.
Elintarviketeollisuusliitto ry pitää tärkeänä, että myöhemmin annettavassa valtioneuvoston asetuksessa mahdollistetaan jalkapohjavaurioiden syvyyden perusteella tehtävän arvioinnin lisäksi pintaalaperusteisen arvion käyttö teurastamolla.
Kuolleisuuden arviointi kasvatustiheyden ehtona
Valtioneuvoston asetuksella tullaan säätämään tarkemmin broilereiden kasvatustiheyttä koskevista
vaatimuksista ja hyvinvointia kuvaavien tekijöiden vaikutuksesta kasvatustiheyteen.
Elintarviketeollisuusliitto ry katsoo, että broilereiden kuolleisuuden laskennassa tuottajasta johtumattomat syyt, kuten esimerkiksi untuvikkolaadun ongelmat ja tietyt sairaudet, tulee lukea pois poistumasta. Jotta toiminta olisi yhdenmukaista eri puolella Suomea, tulevat säännöt kirjata selvästi valtioneuvoston asetukseen eikä jättää tulkinnanvaraisiksi kysymyksiksi paikallistasolle.
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