Juhend ootel olevate tervisealaste väidete otsimiseks
Toidu, sh toidulisandite, kohta võib esitada lubatud tervisealaseid väiteid, mis on kehtestatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 432/2012.
Hetkel võib esitada ka nn ootel olevaid väiteid, mille kohta otsust ei ole veel tehtud. Neid väiteid on
üle 2000 ja enamus neist on taimedega seotud väited.
Ootel olevaid tervisealaseid väiteid võib kasutada niikaua, kuni nende suhtes on otsus tehtud.

Kuidas leida, millised tervisealased väited taimede kohta on ootel?
Otsida Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) registrist millised tervisealased väited on esitatud EFSAle
hindamiseks.
EFSA registri aadress: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionsList.jsf
Otsingu läbiviimine (vt joonis 1):
- sisestada Keywordi lahtrisse taime/aine inglise või ladinakeelne nimetus
- Food Sector Area loetelust valida Health Claims Art. 13/2.

Joonis 1. EFSA registri ekraanitõmmis

Otsingu tulemusena esitatakse need taimed/ained, mille kohta on esitatud tervisealased väited
EFSAle hindamiseks.
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Kuidas saada teada, kas hindamiseks esitatud tervisealane väide on ootel või mitte?
Selleks tuleb vaadata, milline on esitatud väite staatus (status). Peamised ootel olevate väidete
staatused on :
- Under consideration (läbivaatamisel)- see tähendab, et EFSA ei ole väidet hinnanud ja väide
on ootel ja väidet võib kasutada;
- Finished (lõpetatud) - tähendab, et EFSA on hindamise läbi viinud ja avaldanud teadusliku
arvamuse. Lõpetatud staatusega väited võivad olla nii ootel kui ka mittelubatud väited.
Selleks, et kindlaks teha, kas need väited on ootel, tuleb kontrollida Euroopa Komisjoni ootel
olevate väidete nimekirja (joonis 2). Nimekiri on leitav Komisjoni väidete andmebaasi
leheküljelt
(http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.
home).
Ootel olevaid väited saab otsida ainult ID numbrite järgi (joonis 3).
Kui väite ID number on nimekirjas, siis see väide on ootel ja seda võib kasutada.

Joonis 2. Euroopa Komisjoni väidete registri ekraanitõmmis

Joonis 3. Komisjoni ootel olevate väidete loetelu ekraanitõmmis
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf
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Kuidas leida ootel oleva väite sõnastus?
Varinat 1:
Väite sõnastust on võimalik leida EFSA registrist . Pärast huvipakkuva taime leidmist valida sobiv EFSA
Question Number (vt joonis 1). Numbri peale klikkides avaneb uus aken, millelt on võimalik leida väite
sõnastus. Antud variant ei pruugi avaneda kõikide taimede puhul.

Joonis 4. EFSA registri ekraanitõmmis (Question number)

Variant 2:
EFSA kodulehel (http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm) on leitav hindamiseks
esitatud väidete andmebaas (Database of healt claims submitted to EFSA for evaluation).

Joonis 5. Ekraanitõmmis EFSA kodulehelt http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

Laadida fail alla. Avada programm. Kõige lihtsam on väiteid otsida ID-numbrite järgi (kõige all olevast
lahtrist, vt joonis 6). Väite täpne sõnastus on välja toodud lahtris „Example wording“.
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Joonis 6. EFSA väidete andmebaasi ekraanitõmmis

NB! EFSA väidete andmebaasi kasutamiseks on vajalik programmi MS Access 2003 või
hilisema versiooni olemasolu.
Juhul kui arvutiprogrammid ei toeta MS Access 2003 kaudu andmebaasi avamist, võib
proovida järgmise lingi abil andmebaasi avamist:
www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10910 (alla laadida)

Joonis 7. Microsofti kodulehe http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id ekraanitõmmis
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