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Lomien jälkeen kääritään hihat

Urakkaa riittää myös maatalouspolitiikan laki-

paketin kanssa. Juuri ennen eurooppalaista kesälomakautta komissio ja lainsäätäjien neuvottelijat pääsivät
sopuun CAP27-lakipaketista. Parlamentin täysistunto
ja maatalousneuvoston kokous ottavat syksyllä kantaa
neuvoteltuun sopuun. Jos ehdotus hyväksytään, uusi
CAP tulee voimaan vuoden 2023 alussa.
Sekä kasvipeitteisyys- että viljelykiertovaatimukset ja
turvemaiden viljely ovat kirjattuna lakipakettiin melko
tulkinnanvaraisesti. Tämä tuo paljon vastuuta kansalliselle CAP:n tulkinnalle. EU määrittää tulevassa maatalouspolitiikassaan ennen kaikkea politiikan tavoitteet.
Jäsenmaat päättävät kansallisesti toimet, joilla yhteisesti sovittuun tavoitteeseen päästään. Suunta on siis
annettu, reitinvalintaa teemme itse.
Reitinvalinnasta keskustelemme Suomessa parhaillaan. Esimerkiksi luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen siirrosta kotieläinten yksikkötukiin ja luomusekatilojen kielto ovat maatalousministeriön ehdotuksia, joilla pyritään parantamaan tuotannon tehok-

kuutta ja saavuttamaan luomutuotteiden suurempaa
tarjontaa. Mielipiteitä on paljon, joten äänekkäitä keskusteluja ruokaketjun toimijoiden kesken on odotettavissa.

Lomien jälkeen käytäntöön astuu myös keväällä
neuvoteltu, eläinvalkuaisen käyttöä koskeva asetus. Se
antaa mahdollisuuden ruokkia siipikarjaa siasta peräisin olevalla valkuaisella ja toisaalta sikoja siipikarjaperäisellä valkuaisella. Korkealaatuisen valkuaisen käyttö
kotimaassa tehostuu ja samalla kiertotalous edistyy.
Myös hyönteisten rehukäyttöä sallitaan.
Korkealaatuisen
Rehukielto tuli alkuperäisessä muodossaan voimaan
valkuaisen käyttö
vuonna 2001 hullun lehmän
kotimaassa tehostuu
taudin seurauksena. Uusi
asetus on siltä osin yhden
ja samalla kiertotalous
aikakauden päätös. Ruoedistyy.
kaketjun kilpailuasemaa
muutos parantaa, sillä EU:n
ulkopuolella kotieläintuotannossa ei välttämättä ole
ollut vastaavia rajoituksia.
Muutokset Suomen kotieläintalouden CAP:n toisessa laissa eli markkinajärjestyksessä jäävät yleisesti
pieniksi. Maito- ja lihatuotteiden nimisuojat säilyvät
ennallaan, vaikka parlamentti alkuperäisessä kannassaan olisi kiristänyt maitotuotteiden nimisuojaa. Sen
sijaan alkuperämerkintöjen perusteet hieman helpottuvat, kun tulevaisuudessa joko tuotteen laatu tai ominaisuus on pystyttävä osoittamaan tiettyyn alueeseen.
Nykyisissä perusteissa kummatkin ovat olleet ehtoina.
Lomat on vietetty, mutta toivottavasti syksyn urakoinnissa muistetaan vielä pitkään kesällä koetut hetket hyvän ruuan parissa. Mitkä kotimaiset herkkuhetket antoivat sinulle virtaa?
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U-väki palailee elokuun jälkeen toimistoilleen ja toivottavasti hyvin levänneenä, sillä
töitä on tiedossa paljon. Varsinainen työsarka kotieläinsektorin edunvalvonnassa
alkaa eläintuotannon ennätyspitkäksi
venyneen tiekartan tulkinnalla. Komissio valmistelee seitsemän kotieläintuotannon, eläinsuojelun ja eläinten
hyvinvoinnin direktiivin ja asetuksen tarkistamista.
Pellolta pöytään -strategia, häkkikieltoaloite ja parlamentin eläinkuljetuksen erityistutkintavaliokunta
syöttävät päätelmiä ja odotuksia tähän valmisteluun.
Komission suunnitelmassa keskitytään laajasti neljään eläintuotannon alueeseen: kuljetuksiin, eläinten
pitoon, teurastukseen ja hyvinvointimerkintöihin.
Hyvinvointimerkinnät ovat aloitteen varsinainen
uudistus. Komissio pyrkii luomaan EU-linjaukset
vähintään hyvinvoinnin minimivaatimuksille ja samalla
tavan merkitä eläinten hyvinvointi näkyville tuotepakkauksiin. Näin tärkeä viesti tavoittaisi paremmin myös
kuluttajat. Suomalaiselle kotieläintuotannolle reilu kilpailu sisämarkkinalla ja kolmasmaatuonnissa on elinehto. Hyvinvointimerkinnän avulla voimme viestiä vastuullisesta tuotannosta ja vahvistaa suomalaisen ruuan
positiivista mielikuvaa.
Hyvinvointivaatimusten laajentaminen lypsylehmiin
ja mahdollisesti myös siipikarjan vanhempainpolven
tuotantoon ovat osa valmistelussa olevista suunnitelmista. Eläinten kuljetusajat ja -olosuhteet ovat tarkkailun alla, lisäksi teurastuksessa tainnutustapoja arvioidaan uudelleen tuoreiden tutkimustietojen valossa.
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