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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

The proposal consists of two amendments to article 14 and 28 of Regulation (EC) No 
1924/2006 of the European Parliament and of the Council on nutrition and health claims made 
on foods. Its purpose is to provide for an adequate transitional period for health claims 
referring to children’s development and health. 

Such health claims, like other health and nutrition claims, are already used in the Community 
market. Nutrition claims which have been used in a Member State before 1 January 2006 in 
compliance with national provisions applicable to them and which are not included in the 
Annex of the Regulation (EC) No 1924/2006, may continue to be used until three years after 
the entry into force of the Regulation. Health claims other than those referring to children 
development and health also benefit for transitional measures detailed in article 28, 
paragraphs 5 and 6 of this Regulation. 

However, Regulation (EC) No 1924/2006 ended up not foreseeing similar transitional 
measure for claims referring to children development and health. This situation arose from the 
different amendments to the Regulation adopted during the codecision procedure. In order to 
ensure better protection of children, it was decided to consider the claims referring to their 
development and health under the same regime as the reduction of disease risk claims 
(authorisation). This change was introduced by two amendments that consisted in adding the 
words “and claims referring to children's development and health” to the title and the first 
paragraph of article 14 of the Regulation, which is dealing with the reduction of disease risk 
claims. As a consequence, claims referring to children are treated as the disease risk claims 
for which no transition period is foreseen by the Regulation because they were not allowed 
under the rules applicable prior to the adoption of the Regulation.  

The lack of transitional measures for the claims referring to children’s development and 
health would imply that as from the application of the Regulation (1 July 2007), those claims 
would not be allowed to be made for products produced after that date. The only existing 
transitional measure applicable to claims referring to children’s development and health is 
laid down in article 28, paragraphs 1. It concerns the products that will be placed on the 
market or labelled before 1 July 2007. This transitional period will apply to the products 
physically present on the shelves or already labelled, but not to products produced and 
distributed after that date. When stocks run out, an interruption to the market will occur. 

It is therefore proposed to provide transitional measures for claims referring to children’s 
development and health. 

Such a transitional period and authorisation process for claims referring to children's 
development and health will ensure the protection of the group of consumers for which they 
are intended, and provide the economic operators with the adequate time to ensure a smooth 
transition in complying with the provisions of the Regulation. 

The proposal has no implications for the budget of the European Community.  
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2007/0128 (COD) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕО) № 1924/2006 относно хранителни и здравни 
претенции за храните 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално 
член 95 от него, 

като взеха предвид предложението на Комисията1, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2, 

като взеха предвид становището на Комитета на регионите3, 

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора4, 

като имат предвид, че: 

(1) Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
хранителни и здравни претенции за храните установява правила за 
предявяването на претенции при етикетирането, представянето и рекламирането 
на храни. 

(2) Здравните претенции са забранени, освен ако не съответстват на общите и 
специфичните изисквания, установени с Регламент (ЕО) № 1924/2006 и не са 
включени във валидни за Общността списъци на разрешени здравни претенции. 
Списъците на здравни претенции предстои да бъдат съставени в съответствие с 
процедурите, описани в регламента. Следователно тези списъци няма да бъдат в 
сила на 1 юли 2007 г., началната дата на прилагането на регламента. 

(3) Поради тази причина Регламент (ЕО) № 1924/2006 предвижда преходни мерки 
за здравните претенции, с изключение на претенциите за намаляване риска от 
развитие на определено заболяване и претенциите, отнасящи се до развитието и 
здравето на децата. 

(4) По отношение на претенциите за намаляване риска от развитие на определено 
заболяване не беше необходима преходна мярка. Поради забраната на 

                                                 
1 ОВ С […], […], стр. […]. 
2 ОВ С […], […], стр. […]. 
3 ОВ С […], […], стр. […]. 
4 ОВ С […], […], стр. […]. 
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претенциите за предотвратяване, лечение и излекуване на болест от Директива 
2000/13/ЕО и въвеждането на новата категория претенции за намаляване на 
риска от заболяване от Регламент № 1924/2006, продуктите с отбелязани върху 
тях такива претенции, следва да не са били предлагали на пазара на Общността. 

(5) Категорията претенции, отнасящи се до развитието и здравето на децата, беше 
въведена на много късен етап от процедурата за приемането на Регламент 
№ 1924/2006, без да бъдат предвидени преходни мерки. Продукти, върху които 
са отбелязани такива претенции, обаче вече присъстват на пазара на Общността. 

(6) Следователно с цел да се избегнат пазарните сътресения е целесъобразно към 
претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата, да се приложат 
същите преходни мерки, както към останалите здравни претенции. 

(7) Регламент (ЕО) № 1924/2006 следва да бъде съответно изменен, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 1924/2006 се изменя, както следва: 

(1) В член 14 параграф 1 се заменя със следния текст:  

 „1. Въпреки разпоредбите на член 2, параграф 1, буква б) от Директива 
2000/13/ЕО, следните претенции могат да се използват, когато са били 
разрешени в съответствие с процедурата, установена в членове 15, 16, 17 
и 19 от настоящия регламент за включване в списъка, валиден за 
Общността, на подобни разрешени претенции, заедно с всички 
необходими условия за използването на тези претенции: 

а) претенции за намаляване риска от развитие на определено 
заболяване,  

б) претенциите, отнасящи се до развитието и здравето на децата.“  

(2) В член 28, параграф 6 уводното изречение се заменя със следния текст:  

„Здравни претенции, различни от посочените в член 13, параграф 1, буква а) и 
член 14, параграф 1, буква а), които са били използвани в съответствие с 
националните разпоредби преди датата на влизане в сила на настоящия 
регламент, подлежат на следното:“ 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2007 г. 
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави-членки. 

Съставено в Брюксел на [...] година. 

За Европейския парламент За Съвета  
Председател Председател 


