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Luonnos Eviran ohjeeksi ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen
(EY) 1924/2006 artiklan 11 soveltamisesta
Elintarviketeollisuusliitto haluaa saattaa lausuntonaan otsikossa mainitusta Eviran ohjeesta seuraavaa:
Elintarviketeollisuusliitto pitää tarpeellisena, että Evira tarkentaa ohjeessaan
mitä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) n:o 1924/2006 asetuksen 11 artiklan mainitsemilla järjestöillä tarkoitetaan.
Lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavat järjestöt
Liitto on Eviran kanssa samaa mieltä mitä ovat asetuksen tarkoittamat ao. järjestöt. Suomessa mm. Suomen Hammaslääkäriliitto ry ja Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry ovat tähän ryhmään kuuluvia järjestöjä.
Terveysalan yleishyödylliset järjestöt
Liiton käsityksen mukaan terveysala pitää ymmärtää tässä laajasti. Asetuksen
tekstissä esiintyvä ”health-related charities” käsite ei tarkoita yksinomaan terveysalan yhteisöjä, vaan toiminnassaan terveyteen edistämiseen suuntautuneita
yhteisöjä. Näin ollen myös hyvään ravintoon ja ravitsemukseen toiminnassaan
suuntautuneet yhteisöt ovat asetuksen tarkoittamia tahoja.
Kiinnitämme huomiota myös siihen, että asetuksen sana ”charities” on suomenkielisessä versiossa käännetty liian suppeasti järjestöiksi. Järjestö on Suomessa
vain tietty yhteisömuoto, mikä ei sisällä esim. Säätiöitä, jotka ovat monissa
maissa keskeisiä terveysalan toimijoita.
Esitämme, että ohjeen tekstissä oleva lause: ”Evira katsoo, että verohallituksen
ohjeita voidaan käyttää hyödyksi arvioitaessa onko järjestö yleishyödyllinen järjestö” muutetaan muotoon: ”Evira katsoo, että verohallituksen ohjeita voidaan
käyttää hyödyksi arvioitaessa onko yhteisö asetuksen tarkoittama yleishyödyllinen järjestö”. Näin muotoiltuna myös Suomessa muutkin yleishyödylliset yhtei-

söt kuin järjestöt, lähinnä terveyden edistämiseen suuntautuneet yleishyödyllisen yhteisön statuksen saaneet säätiöt, ovat ao. toimijoita asetuksen hengen
mukaisesti.
Lääketieteen ja ravinto- ja ravitsemusalan ammattilaisia edustavien sekä
terveysalan yleishyödyllisten järjestöjen antamat suositukset ja puoltavat
lausunnot
Elintarviketeollisuusliitto yhtyy Eviran näkemykseen siitä, että ao. yhteisöjen antamien suositusten ja lausuntojen tulee olla sopusoinnussa myös yleisten ravitsemussuositusten kanssa. Liitto toteaa, että useimpien elintarvikealaan liittyvien
järjestöjen, kuten Maito ja terveys ry:n, Leipätiedotus ry:n, Pro Kala ry:n ja Margariinitiedotus ry:n toiminnan keskeinen tavoite on edistää ravitsemussuositusten toteuttamista oman tuoteryhmänsä alueella.
Elintarviketeollisuusliitolla ei ole huomautettavaa ohjeluonnoksen muihin kohtiin.
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