INFoRMAGE PRo VEŘEJNosT
Úřední věstník EU

oJ L77,

naÍízenÍKomise (EU) č,,284na1r-

První místo vstupu - dovoz ptastového kuchyňského nádobí
z po|yamidu a melaminu z čínskélidové repubtiky
a čínskézvláštní administrativní oblasti Hongkong,
s celním kódem KN 392410 00

bylo zveřejněno nařizení Komise (EU) č. 284t2O11 ze dne 22. března
2011, kteým se stanovíalláštnípodmÍnkya podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobÍ
z polyamÍdu a melaminu pocházejícÍho nebo zasílaného z Čínskélidové republiky a čínskézvláštní
administrativníoblasti Hongkong, které se stává pouŽitelným dnem 1. července 2011.

v Úřeoním věslníku EU oJ L77

V souladu s článkem 5 nařízení Komise (EU) č. 28412011 se stanovuje prvním místem vstupu pro dovoz
plastového kuchyňského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejíciho nebo zasílanéhoz Činské
lidové republiky a čínskézvláštní administrativníoblasti Hongkong s celním kódem KN 3924 1o oo

Letiště Praha Ruzvně. K Letišti 1019/6, 16í 00 Praha - Ruzvně
Dovozci plastového kuchyňského nádobíz potyamidu a melaminu pocházejících nebo zasílaných z Číny
nebo Hongkongu, nebo jejich zástupci, jsou povinni v případě, Že Česká republika je prvnÍm místem
vstupu zásiřky do EU provádět dovoz plastového kuchyňského nádobí přes výše stanovené první místo
vstupu.
V souladu s článkem 4 naíízeni(EU) č. 28412011 se dovoz plastového kuchyňského nádobí z polyamidu
a melaminu pocházejÍcích nebo zasílaných zČínynebo Hongkongu s celním kÓdem KN 3924 10 oo
oznamuje alespoň 48 hodin před předpokládaným datem a dobou fyzického doručenízásilky na
následující kontaký:
Flyqienická staníce hlavniho města Prahv
odbor hygieny výŽivy a předmětů běŽného uŽívání(HV a PBU)
Rytířská í2
110 01 Praha 1

Telefon

296 336 749 (lng. Zikl),
296 336 795 (Dis. Zítková),
(RNDr.
Bělíková), 296 336 702 (MUDr. Kunstovná),
296 336 793
(DiS.
296 336 703
Coíonová), 224 212 039 (sekretariát)

Fax

296 336 749 (odbor HV a

Email:

podatelna@hyg praha.cz

PBU),

224 212 335 (sekretariát)

lD datové schránky: zpqai2i, lČ: 71009256

VPraze'dne14wwfu
MUDr. Michael V/t, Pn,o.
hlavní hygienik pR a náměstek ministra
I
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NAŘIZENÍ KoMIsE (EU) č. 284l2o|l

ze dne

22. bÍezna

2oll,

kterým se'stanoyí'zvláštní podmínky a podrobné postupy dovozu plastového kuchyňského nádobí
z poýamidu a melaminu pocházejicho nebo zasílaného z čínskéliáové republiky á rínskézvláštní
administrativní oblasti Hongkong
EvRoPsKÁ KoMIsE,

(5)

U

polyamidového kuchyňského nádobí pocházejícího
nebo zasíaného z Čínya Hongkongu bylo hlášeno, Že
se z něho uvolňuje velké mnoŽství PAA do potravin'

s ohledem na Smlouvu o fungování Ewopské unie,
(ó)

s ohledem na naÍízeníEvropského parlamentu a Rady (ES)
č. 88212004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách
za účelemověření dodňování pnívníůpředpisů ýkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvftat a dobýh životních
podmínkách zvířat (1), a zejména na čl' 48 odst. l uvedeného
naíízení,

(71

vzhledem k těmto důvodům:
(8)
(1)

(2)

Směmice Komise 2002l72lEs (2) obsahuje zvláštní ustanovení ýkajícíse materii{lů a předmětů z plastů určených
pro sryk s Potravinami, včetně požadavků na složení
a omezení a speciffkací pro látky, které se v nich smějí
pouŽívat.

Systém včasnévýměny informací pro Potraviny a krmiva

podle článku 50 naíuení Ewopského parlamentu a Rady
(Es) č' 178/2002 (r) obdržel několik oznámení a ýtrah

ohledně materiálů, které pÍicházejí do sýku
s potravinami, dovážených do Unie z Čínskélidové republiky (dále jen
a ze zvláštníadministrativní
',Čína")
oblasti Čínskélidové republiky Hongkong (dále jen

,,Hongkong"), které do potravin nebo simulantů potravin
uvolňují taková množství chemických látek, jeŽ nejsou
v souladu s právními předpisy Unie.

('

Tato oznámení a

ýtrahy

se ýkají především plastového

kuchynského nádobí z polyamidu

a

melaminu, které

nesplňuje poŽadavý ohledně uvolňování primámích
aromatických aminů a formaldehydu do potravin stano_
vené v přfloze V části Á, respektive v přr1oze II části

A

směrnice 2002172lEs.

Směmice 200217 2lEs povoluje používáníformaldehydu
ýobě plastů za předpokladu, že tyto plasty neuvol_
ňují do potravin více neŽ 15 mg/kg formaldehydu (specificý migrační limit (sML) výádÍený 1ako celkoý formaldehyd a hexamethylentetramin).

při

U melaminového kuchynského nádobí pocházýícího
nebo zasíaného z Čínya Hongkongu bylo hlríšeno,Že
se z něho do potravin uvolňují mnoŽství formaldehydu,
která jsou vyššínež povolená maximální množství.
V

posledních několika letech podnikla Komise několik

iniciativ včetně školenípro čínskékontrolní oqgány
a dotyčnéýrobní odvětví, aby zýšila úroveň znJlosií
o požadavcíchstanoveÚch v právních předpisech Unie
ýkajícíchse materiálů, i"ž pÍicházgí do sýku

s potravinami' dovážených do Unie.

(9) I

a

přes tyto iniciativy zjistily mise

Potravinového

veterinárního úřadu do Čínya Hongkongu v roce
2009 závažné nedostatky v systému úředníkontroly
ýkajícíse plastoýh materiálů, které přicháze.ií do

s potravinami, určených k dovozu do Unie
a velké mnoŽství kontrolovaného plastového kuchynského nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícho
nebo zasílanéhoz Čínya Hongkongu stále nesplňuje
styku

poŽadavky právních předpisů Unie.

(10) Nařízení Ewopského parlamentu a Rady (Es)
č. 193512004 (a) obsahuje zvláštníustanovení ýkající
se materiálů a předmětů určených pro přímý nebo
nepřímý styk s potravínami, včetně někteýh obecných
a zvláštních požadavků, jeŽby tyo materiály a předměty
měly splňovat. Podle článku 24 uvedeného nařízení
provádějí členskéstáty úřední kontrolu s cílem qnutit

dodržování uvedeného naízenív

souladu

s odpovídajícímiprávními předpisy Unie, které upravují

(4)

úředníkontrolu potravin a krmiv. Tyto předpisy jsou

Primámí aromatické aminy (dále jen ,'PAÁ') jsou

skupinou sloučenin, z nichŽ některÉ jsou karcinogenni
zatíťnco jiné z těchto sloučenin jsou domněl.ími karcinogeny. PAA mohou v materiálech určených pro styk
s potravinami vznikat v důsledku přítomnosti nečistot
nebo produktů rozkladu.

t'Ňr. *',.

i

(l) Uř. věst. L
(l) Uř. věst. L

r 65, 30.4'2004, s. 1.
2z0,15.8.2002, s. 18.
31, 1.2.2002, s. 1.

obsaŽeny

v naiízení (Es) č. 882/2004.

l naiízení (Es) č. 882/2004
stanoví, Že pokud nejsou v právních předpisech Unie
stanoveny podmíný a podrobné postuPy, kteÉ mají

(11) Konkrétně čl. 48 odst.

bfi

do&Žovány při dovozu zbožíze- třetích zemí
můŽe je v případě Potřeby stanovit Komise.

tfTr. *rt. L

138, 13.11.2004, s. 4.

L
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(12) Ustanovení č1. 48 odst. 2 naÍízení(Es) č. 882/2004

umoŽňuje uloŽit zvláštní dovozní podmínky na určité
ýobky pocházející z wčiých třetích zemí s ohledem
na rizika, jež jsou s těmito
spojena.

(19)

23.3.2011

Je nutno stanovit postup zaznamenávání informací získa-

ných z těchto kontrol. Tyto informace by měly
delně předkládány Komisi.

bf

pravi-

"ýrobky

(20)
(13) Aby se minimalizovala zdtavotní rizika, která mohou
vyplývat z plastového kuchyňského nádobí

z polyamidu a melaminu pocházqícfrto nebo zasflaného
Čínynebo Hongkongu, měla by být každá záslka

mávat s ohledem na informace obdrženéod člensýh
států.

z

l21)

ohledně uvolňování PÁA a formaldehydu stanovené ve
směmici 2002l72lEs.

PŘqALA ToTo NAŘÍZENÍ

ýobku doprovázena příslušnými doklady včetně
ýledku ana|ýz, kteft prokazují, Že splňuje poŽadavky
těchto

(14)

Ustanovení tohoto nařízení je nutno pravidelně přezkou_

opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem
Stálého ýboru pro potravní řetězec a zdtaví zvftat,

Člónek t

Aby byla zajištěna účinnějšíorganizace kontrol plasto-

z

polyamidu a melaminu
pocházejícího nebo zasíaného z Čínynebo Hongkongu,
měli by dovozci nebo jejich zástupcí předem oznamovat
doručenía povahu zásilek. Členskéstáty by také měly
mít možnost urtit konkrétní místa prvního uvedeni
jimiŽ mohou zásilý těchto předmětů vstupovat do
Unie. Tyto informace by měly bfi veřejně dostupné.
vého kuchynského nádobí

Předmět

Toto nařízení stanoví zvláštní podmínky a podrobné postupy

dovozu plastového kuchynského nádobí z polyamidu
a melaminu pocházejícího nebo zasílanéhoz Čínskélidové
republiky (dále jen ,'Čína")a zvláštníadministrativní oblasti
Čínskélidové republiky Hongkong (dále jen ,,Hongkong').

Člónek 2
(1

s)

Aby byl zajištěn určiý stupeň iednotnosti na úrovni

Unie, co se týče kontrol plastového kuchynského nádobí
z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo zasílaného

Definice
Pro účelytohoto naffzení

se:

z Čínynebo Hongkongu, měl by byt v tomto naíízení
vyÍnezen postup úředních kontrol deÍinovaných v článku

2 naÍízení(Es) č. 882/2004. Tyto kontroly by měly
zahmovat kontrolu dokladů, kontrolu totoŽnosti

a)

a fizickou kontrolu.

(1

ó)

Pokud

se pfi ýzické kontrole zjistí nesoulad

s příslušnými předpisy, měly by členskéstáty neprodleně

"plastov.Ím kuchynským nádobím" rozumějí materiály

z plastů popsané v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 2002l72|Ec
kódu ex KN 3924 10 00;

b) ,,zrísilkou" rozumí určitémnoŽsťví plastového kuchynského
nádobí z poýamidu nebo melaminu, na něž se wtahuje
stejný dokument (dokumenty), přepravuje se stejným
dopravním prostředkem a pochází ze stejné třetí země;

uvědomit Komisi prostřednictvím systému včasné
výmény informací pro potraviny a krmiva.

(17)

Členskéstáty by měly mít možnost v

určíýhpřípadech

povolit dalšípřepravu zásilek plastového kuchynského
nádobí z polyamidu a melaminu pocházejícího nebo
zasíanéhoz Čínynebo Hongkongu z místa prvního
uvedení, polcud budou přijata ujednání s příslušnými

orgány v místě určeníaby byla zajištěna sledovatelnost
zásilek aŽ do získání ýledku $zické kontroly, s cílem
umoŽnit příslušnémuorgánu řešit postup dovozu těchto
zásilek účinně a úče|ně.

(18) K uvolnění

plastového kuchyňského náóobí z polyamidu
a melaminu pocházejícíbo nebo zasflaného z Čínynebo
Hongkongu do volného oběhu by mělo dojít teprve poté,
co byly dokončeny všechny kontroly a jsou známy jejich
ýledky. Za timto účelemby měl byt ýledek kontrol

zpřístupněn celním orgánům předtím, než bude zboží
uvolněno do volného oběhu.

c) ',příslušnými orgáný' rozumějí příslušnéorgány člensýh
států určenév souladu s článkem 4 naíízení(Es)
č.882|2004;

d)

"místem

prvního uvedení' rozumí místo vstupu zásilky do

Unie;

e) ,,kontrolou dokladů" rozumí kontrola dokladů uvedených
v článku ] tohoto naÍízení;

í) ,,kontrolou

totožnosti" rozumí vizuílníprověření, že doklady
doprovázející zásilku odpoúdají obsahu záslky

g) ,,fyzickou kontrolou" rozumí odběr vzorků pro analýzu
a laboratomí zkoušení a jakoukoli jinou kontrolu nezbytnou

k

ověření shody s požadavý ohledně uvolňování PAA
a formaldehydu stanovenými ve směrnici 2002l72lls.

l-Ts-l
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Článek 3

Plastové kuchynské nádobí

pocháze1ící nebo zasílanéz

do

z

poýmidu a

sýh
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intemetoých stránkách pro informační účely

uvede odkazy na vnitrostátní seznam konkrétních míst Prvního
uvedení.

Dovozní podmíný

1.

L
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melaminu

Čínynebo Hongkongu se dováŽí
člensýh států pouze tehdy, pokud dovozce píedLoží

příslušnémuotgánll za kaŽdou zásilku řádně vyplněné prohlášení, které Potvťzuie, že splňuje poŽadavky ohledně uvolňování
primárních aromatických aminů a formaldehydu stanovené
v příloze V čáti A, respektive v pÍíLoze II části A směmice

Člónek 6

Kontroly v místě prvního uvedení

1.

Příslušný orgán v místě prvního uvedení provede:

200217218s.

a) kontrolu dokladů u všech zásilek, a to do dvou pracovních
dnů od okamŽiku jejích doručení;

2. Vzor prohlášení podle odstavce l je uveden v příoze
tohoto nařízení. Prohlášení se sepisuje v úředním jazyce nebo
v jednom z úředních jazyků členskéhostátu, do něhož se
záslka óováŽí.

b) kontrolu totožnosti a $zickou kontrolu, včetně laboratorní
anaIýzy 10 Yo záslky, a to takovým způsobem, aby dovozci
ani jejich zástupci nemohli předvídat, zda nějaká zásilka

bude podrobena těmto kontrolám, přičemŽ ýledý fyzické

3' K

prohlášení podle odstavce

l

se přiloŽí laboratorní

kontroly musí být k dispozici, co nejdíve je to technicý
možné.

zpráva, která obsahuje:

a) pokud jde

o

polyamidové kuchynské nádobí, oý'l"dky

ana|ýzy prokazující, že neuvolňuje do potnvin nebo simulantů potravin primární aromatické aminy ve zjistitelném
množství. Mez ziistitelnosti se vztahuje na úhrn primárních
aromatických aminů. Pro účelyanalýzy je mez zjistitelnosti

pro primámí aromatické aminy stanovena na 0,0l

2. Pokud laboratorní analýza podle odst' l písm. b) zjistí
nesoulad s předpisy, přís1ušnéorgány ýledky neprodleně
oznámí Komisi prostřednictvím systému včasnéýměny iníormací pro Potraviny a krmiva zíízenéhona základě článku 50
naťuení (Es) č. l78/2002.

mg/kg

Člónek 7

potravin nebo simulantů potravin;

b) pokud jde

o

melaminové kuchynské nádobí ýledky
analýzy prok'azující,že neuvolňuje do potravin nebo simulantů potravin formaldehyd v množstvípřesahujícím

l5

Dalšídoprava
Příslušný orgán v místě prvního uvedení můŽe povolit další
přepravu zásilek, pocházejících nebo zasilaných z Číny
a Hongkongu jďtě Předtím, než budou k dispozici ýledky
kontrol uvedených v čl. ó odst. l písm. b).

mg/kg potravin.

Pokud příslušný otgán udělí povolení uvedené v prvním

4.

Příslušný orgán v prohlášení uvedeném v přr1oze k tomuto
naíizení označí,zda je zboŽí vyhowjícíči nevyhovující pro
uvolnění do volného oběhu podle toho, zda splňuje pravidla
a podmínky podle směrnice 2002l72lEC' jak jsou stanoveny
v odstavci 1.

Člónek 4

Předběžné oznamování zísilek

Dovozci nebo jejich zástupci oznámi příslušnému orgánu
v místě prvního uvedení alespoň dva pracovní dny před předpokládaným datem a dobou fyzického doručenízásilek pocházejícíchnebo zasílaných z Čínya Hongkongu.

odstavci, vyrozumí příslušný orgán v místě určenía poskytne
kopii prohlášení uvedené v pÍíloze a řádně lyplněné, jak stanoví
článek ], spolu s ýledý kontrol uvedených v čl. ó odst. l
písm. b), jakmile jsou tyto k dispozici'

Členskéstáty zajistí, aby byla zavedena vhodná opatření která
zajistí, Že zásilý zůstanou pod stál,.Ím dohledem příslušných
orgánů a nelze s nimi Žádným způsobem manipulovat, dokud
nebudou k dispozici ýledý kontrol uvedených v čl. ó odst. 1
písm. b). Plastové kuchynské nádobí z polyamidu a melaminu
pocházející nebo zasílanéz Čínya Hongkongu se uvolní do
volného oběhu, jakmile jsou provedeny všechny kontroly poŽa-

dované podle článku 6
piíznlvé.

a

všechny získanéýledý jsou

Člónek 8
Člónek 5

ozniímenímísta prvního uyedení
Pokud se člensky stát rozhodne určit konkrétní místa prvního
uvedení Pro zásilky pocházející nebo zasíIanéz Číny
a Hongkongu, zveřejní na intemetu aktuální seznam těchto
míst a sdělí příslušnou internetovou adresu Komisi.

Uvolnění zboŤi óo volného oběhu

Uvolnění plastového kuchynského nádobí z polyamidu
a melaminu pocházejícího nebo zasílaného z Číny
a Hongkongu do oběhu je podmíněno tím, že je celním
oryánům předloženo prohlášení uvedené v příIoze, a to řádně

vyplněné, jak stanoví článek 3.

L
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Člónek

Podávánizpráv

1.

g

Komis'

Při provádění kontrol uvedených v čl. ó odst.
návají píslušnéotgány tyto informace:

2.
l

23.1.2011

Členskéstáty jednou za čtvrt roku předloŽí Komisi zprávu
a to vŽdy do konce

;|Jí:J.li'j.''iTj?ffi'':"*d:*'ilfib1i
zazname-

včetně:
i) velikosti zásilky výádíenépočtem předmětů,
ii) země původu;

Článek 10

a) podrobnosti o kaŽdé kontrolované zásilce

b) počet zásilek,
a analyz.ei

c)

ýledý

kteÉ byly podrobeny odběru

kontrol uvedených v článku

ó.

vzorků

vstup v platnost
Toto naízenj vstupuje

v

platnost

'dvacátým
vyhlášení v l]ředním věstníhl Ewopské uníe.

Toto naffzení se použije ode dne 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelnéve všech členshých státech
v souladu se smlouvami.

V Bruselu

dnem po jeho

dne 22. bÍezna 2o11.

Za Komisi
José Manuel BARRoso
předseda

23'3.2oll
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PNLOHA

nuíro přeďožit zalraždol zísilku plastového kuchyňského údobíz polyamidu a melaminu
pocházejíúrc nebo zasíaného z čínskélidové republiý a čínskéziusnl administrativní'oblasti Hongkong

Prohlríšení,které j9

Jméno a úplná adresa (včetně teleÍonního čÍslanebo adresy
elaktronické pošý) ýzickó nebo právnické osoby vydávající
toto plohlášení

Jméno a úplná adresa (včetně teleíonního ěísla nebo adresy
elektronické pošty) provozovat€le (provozovatslů) podniku
(podniků)' jeŽ plastová kuchyňské nádobÍ obsaženéV zásilce

vyrábÍ

Jméno a úplná adresa (včetně teleÍonního číslanobo adresy
elektronické pošty) provozovďele podniku, kteý zodpovÍdá za
první wedení zásillq do Unie
ldenlifikační kód zásilky:
Druh a počet předmětů v zásilce:
Tato zásilka obsahuje plastové kuchyňské nádobí Wíobenéz:

I

polyamidu

-

Byly provedeny analytické zkoušý prokazujícÍ, Že ýrobky neuvolňují PAA v zjistitelném mnoŽství

_

MBz zjistitelnosti činíu pouŽité metody

tr

melaíninu

i popis

Výsledky těchto zkoušek, jakoŽ
k tomuto dokumentu

pouŽité metody rozboru jsou přiloŽeny

Byly provedeny analytické zkoušý prokazující, ža ýrobky neuvolňují formaldehyd

-

v mnoŽství přesahujícím SML ve

ýšl 15mýkg

_

Výsledky těchto zkoušek' jakoŽ

i popis

k tomuto dokumentu

Seznam připo'|ených dokladú' kt8ré potvlzu|Í, Že zásilka splňuie
aminů a íormaldehydu stanovené Ve směrnici 2002]72lES:

použitémetody rozboru jsou přiloŽeny

poŽadav}<y ohledně uvolňovánÍ primárních aromatichi'ch

Podepsaná osoba' jakoŽto dovozce záslllry do Unie, potvrzujo, Místo a dďum
Žo tato zásilka splňuje poŽadavky ohledně uvolňování primár_
ních ďomďických aminŮ nebo Íormďdehydu st]anov€né ve Jméno podepsané osoby
směrnici 2002l7uÉs

Podpis

Úplná adresa (včetně telefonnÍho ěís|a a adresy elektronické pošý)
ProhlášenÍ přís|ušnéhoorgánu o zásilce:

VyhovujÍcípro uvolněnÍ do Volného oběhu:

!
!

splňuje poŽadavky
nesplňuje poŽadavky

MÍsto a dďum

Jméno a přÍjm6nÍ podopsané osoby
Podpis

Úplná adresa (Včetně telefonnÍho ěÍsla a B_mailové
adresy)
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coMMIssIoN REGLJIÁTION (EU) No 284/201r
of 22 March 2011
laying down specific conditions and detailed procedures for the import of polpmide and melamine
plastic kitchenware originating in or consigned from the People's Republic of China and Hong Kong
Special Administrative Region, China
THE EUROPEAN COMMISSION,

(5)

Polyamide kitchenware originating in or consigned trom
China and Hong Kong has been reported to release high
level of PAA into food.

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European

Union,

Directive 2CI021721EC authorises the use of formaldehyde
in the manuíacture of plastics, provided that these
plastics do not release into food more than 15 mg/kg

of

Having regard to Regulation (EC) No 88212004 of the European
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official
controls performed to ensuťe the verification of compliance
with feed and food law, animal health and animal welfart
rules (1), and in particular Article 48(1) thereof,

Whereas:

and specifications for substances that may be

food contact materials imported into the Uníon, the
Commission has taken several initiatives, including

training sessions for Chinese control authorities and the
industry concemed.

used

therein.

(9)
Several notifications and alerts have been received by the

Rapid Alert System for Food and Feed pursuant to
Article 50 of Regulation (EC) No 17812002 of the
European Parliament and of the Council (r) conceming
food contact materials imported into the Union from
the People's Republic of China (hereinafter 'China) and
Hong Kong Special Administrative Region of the People's

Republic of China (hereinďter 'Hong Kong), releasing
into food or food simulant amounts of chemicals that
are not in compliance with the Union legislation.

(r)

Melamine kitchenware originating in or consigned from
China and Hong Kong has been reported to release into
food levels oí formaldehyde that are higher than those

In the past few years, in order to increase knowledge of
the requirements set out in Union legislation conceming

lays down specific

to plastic materials and articles
come into contact with foodstuffs,

provisions relating

to

(2)

including compositional requirements, and restrictions

(2)

(SML)

authorised.

Commission Directive 20021721EC

intended

limit

ramine).

(7',)

(1)

formaldehyde (specific migration

expressed as total formaldehyde and hexamethylenetet-

These notiÍicatíonsand aler1s primarily concern
poýmide and melamine plastic kitchenware that does

Despite those initiatives, the missions of the Food and
Veterinary Office to China and Hong Kong in 2009
identified serious deffciencies in the ofÍicial control
system regarding plastic food contact materials intended
for importation into the Union and large quantities of
controlled poýmide and melamine plastic kitchenware
originating in or consigned from China and Hong Kong
still do not fulffl the requirements of Union legislation.

(10) Regulation (EC) No 193512004 of the European
Parliament and of the Council (a) lays down specific
provisions relating to the materials and aťticles
intended to come into contact directly or indirectly
with food, including certain general and specific
requirements that these materials and articles should

not comply with the requirements concerning the release
of primary aromatic amines and formaldehyde into food
as laid down in Part A of Annex V and Section A of
Annex II to Directive 20021721EC respectively.

fulfil. Punuant to Article 24 thereof, Member States
shall carry out oÍÍicialcontrols in order to enforce
compliance with that Regulation in accordance with the
relevant provisions of Union law relating to official food

and feed controls. Those provisions are laid down in

(4)

Regulation (EC) No 88212004.
Primary aromatic amines (hereinafter'PAA') are a famiý
of compounds, some of which are carcinogenic, while
others of these compounds are suspected carcinogens.
PAA may arise in materials intended for food contact
as a result of the presence of impurities or breakdown

(11) More

speciffcally, Article a8(l) of Regulation (EC) No
88212004 provides that in so far as Union legislation

does not lay down the conditions and

(1) ol t 165, 10.4.2004, p. t.
C) ol L 220,15.8.2002, p. 18.
(') of L )1, 7.2.2002, p. 1.

detailed

procedures to be respected when importing goods from
third countries, they may, if necessary, be laid down by
the Commission.

products.

1'1 o1

r llA

r

3.11.2004, p. 4.

L
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(12) Article

48(2) of Regulation (EC) No 88212004 provides
for the possibility to impose speciÍic import conditions
on particular products coming from certain third
countries, taking into account the risks associated with
these products.

(1 3)

procedure for recording the information obtained from
these controls should be established. This information
should be submitted regularly to the Commission.

In order to minimise the health risks that may arise from
polyamide and melamine plastic kitchenware originating

consigned from China or Hong Kong, each
of such products should be accompanied
appropriate documentation, including analltical

consignment

by

results showing that

it

measures provided for in this Regulation are in
accordance with the opinion of the Standing
Committee on the Food Chain and Animal Health,

of PAA and

In order to ensure a more efficient organisation of the
controls of poýmide and melamine plastic kitchenware
originating in or consigned from China or Hong Kong,
the importers or their representatives should give prior
notification

The provisions of this Regulation should be periodically
reviewed, taking into account the information received
from the Member States.

(21) The

meets the

requirements
formďdehyde
respectively, as laid down in Directive 200217218C.

conceming the release

(1 4)

(19) A

(20)

in or

2).3.2011

of the anival and of the nature of

the
consignments. Likewise, Member States should have the

possibility to designate specific first points of introduction through which consignments of these articles

may enter the Union. This information should
publicly available.

be

HAs AD0PTED THIS REGULÁTIoN:
Article

1

Subjea matter
This Regulation lays down speciÍic conditions and detailed
procedures for the import of poýmide and of melamine

plastic kitchenware originating in or consigned from the
People's Republic of China (hereinafter 'China) and Hong
Kong Special Administrative Region of the People's Republic
of China (hereinafter 'Hong Kong').

Article 2
(1 5)

In order to ensure a degree of uniformity at the Union
level with regard to the controls of polyamide and

melamine plastic kitchenware originating

in

or

consigned from China or Hong Kong, the procedure
for the official conrols, as defined in Article 2 of Regulation (EC) No 882/2004, should be defined in this Regu-

latíon' These controls should include
identity and physical checks.

(1 ó)

(171

documentary

In the event of non_compliance being identiíied during
the physical checks, Member States should immediately
inform the Commission through the Rapid Alert System
for Food and Feed.
Member States should have the possibility,

in

specific

cases, to authorise the onward transportation of
consignments of poýmide and melamine plastic
kitchenware originating in or consigned from China or
Hong Kong from the fint point of introduction, provided
arrangements are made with the competent authority at
the point of destination to ensure the traceability of the
consignments pending the results of the physical checks,
in order to allow the competent authority to deal with
the process of importing such consignments effectively
and efficiently.

(1 8)

The release into free circulation of polyamide and
melamine plastic kitchenware originating in or

Definitions
For the purpose of this Regulation the following definitions

shall apply

(a) 'plastic kitchenware' means plastic materials as described in
paragraphs L and 2 of Árticle
of Directive 2002l72lEC
and falling within CN code ex )924 70 00;

l

(b) 'consignment' means a quantity of polpmide or melamine
plastic kitchen'ware, covered by the same document(s),
conveyed by the same means of transport and coming
from the same third country;

k) 'competent authorities' means the competent authorities of
the Member States designated in accordance with Árticle 4
of Regulation (EC) No 88212004;
(d)

'first point of inroduction' means the point of entry of a
consignment into the Union;

(e)

'documentary check' means the checking of the documents
referred to in Article 3 of this Regulation;

(0

'identity check' means a visual inspection to ensure that the
documents accompanying the consignment tally with the
contents of the consignment;

consigned from China or Hong Kong should take place
only once all the checks have been completed and the

results are known. For that purpose the result of the

controls should be made available to the customs
authorities before the goods can be released for free
circulation.

G)

'physical check means the sampling

for

analysis and

laboratory testing and any other check necessary to veriý
compliance with the requirements conceming the release of
PAÁ and formaldehyde laid down in Directive 2002l72lEC.

fEN
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I

Import conditions

Poýmide and melamine plastic

kitchenware originating

in or consigned from China and Hong Kong shall be imported
into the Member States only if the importer submits to the
competent authority for each consignment a declaration, duly
completed, conÍirming that it meets the requirements

conceming the release of primary aromatic amines and formaldehyde laid down in Part A of Annex V and in Section A of
Annex II to Directive 20021721EC respectively.

2.

A model of

the declaration referred to in paragraph 1 is
set out in the Annex to this Regulation. The declaration shall be
drawn up in the ofÍicial language, or in one of the offfciď
languages, of the Member State in which the consignment is
imported.

3.

The declaration referred to in paragraph 1 shall be accompanied by a laboratory report providing:

(a) as regards polyamide kitchenware, analytical results demonstrating that they do not release into foods or food

simulants pimary aromatic amines

quantity. The detection

77127

The Commission shall display on its website; for iníormation
purPoses' the links to the national lists of speciÍic ffrst points of
introduction.

Article 3

l'
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in a

detectable

limit applies ro rhe sum of

primary aÍomatic amines. For the Purpose of the analysis
the detection limit for primary aromatic amines is set at
0,01 mg/kg food or food simulants;

Artkle ó

Controls at the Íirst point of introduction

l'

The competent authority at the Íirst point of introduction

shď carry

(a)

(b)

out:

documentary checla on all consignments within two
working days from the time of their anival;

identity and physical checks, including laboratory analysis of
I0 % of consignments, and in such a way that it is not
possible for the importers or their representatives to

predict whether any particular consignment

will

be

subjected to such checks; the results of physical checks
must be available as soon as technically possible.

2. If the laboratory analpis referred to
paragraph 1 identiÍies non-compliance,

in point (b) of
the competent

authorities shall immediately inform the Commission óf the
results through the Rapid Alert System for Food and Feed
established by Article 50 of Regulation (EQ No 178/2002.

Article 7

(b) as regards melamine kitchenware, analytical rcsults demonstrating that they do not release into foods or food
simulants formaldehyde in a quantity exceeding 15 mg/kg
food.

4.

The competent authority shall indicate in the declaration
set out in the Annex to this Regulation, whether the goods are
acceptable or not for release into free circulation, depending on
whether they fulÍil the terms and conditions provided for in
Directive 20021721EC as set out in paragraph 1.

Artrcle 4

Onward transportation
The competent authoriý at the first point of introduction may
authorise the onward transportation of the consignments originating.in or consigned from China and Hong Kong, pending
the results of the checks referred to in poinr (b) of Article O1tl.

If the competent authority grants the authorisation referred to

in the Íirst paragraph, it shall notiý the competent authority at
the point of destination and shall supply a copy of the
declaration set out in the Ánnex, duly completed as provided

in Article 3 and the results of the checks referred to in point
of Article ó(l), as soon as the latter are available.

(b)

Prior notification of consignments
Importers or their rePresentatives shall notiý the competent
authority at the fint point of introduction at least two
working days in advance of the estimated date and time of
physical arrival of consignments originating in or consigned

The Member States shall ensurc that appropriate aÍTangements
are put in place to ensure that the consignments remain under
the continuous conftol of the competent authorities and cannot
be tampered with in any way pending the results of the checks

Article 5

Article 8

Notification of the first point of introduction

Release for free circulation

Where the Member States decide to designate specific Íint
points of introduction for consignments originating in or
consigned from China and Hong Kong, they shall publish on

The release for free circulation of poýamide and melamine
plastic kitchenware originating in or consigned from China
and Hong Kong is subject to the presentation to the customs

from China and Hong Kong.

the Intemet an up-to-date list of these points and communicate
the Intemet address to the Commission.

mentioned in point @) of Article ó(1).

authorities

of the

declaration set out

completed as provided for in Article 3.

in

the Annex duly

L
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Article 9

Reporting to the Commission

l. When checks referred to in Article 6(1) are performed, the
competent authorities shall keep records of the following

23.3.2011

2. Member States shall submit to the Commission a report
including the information referred to in paragraph 1, quarteý
by the end of the month following each quarter.

information:

Amcle 10

(a) details of each consignment checked, including:

Entry into force

(i) the size in terms of number of articles;

This Regulation shall enter into force on the 20th day following

(ii) the country of origin;
(b) the number

of

consignments subiect

to sampling

its publicatíon in the oficial )ournal oJ the Eutopean IJnion.
and

analysis;

(c) the results of the controls referred to in Article ó.

This Regulation shall apply from I July 2011.

This Regulation shall be binding in its entirety and directý applicable in all Member States in
accordance with the Treaties.

Done at Brussels, 22 March 2011.
For the Commission
The hesident
]osé Manuel

BARRoso

23.3.20tr
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ÁNNEX
Declaration to be,provided for ewery consignment of polyamide and melamine plastic kitchenware originating in
or conďgned from the People's Republic of China and Hong Kong Special Ádministrative Region, chini
Namo and Íull addtess (including t€lephono or e-mail addfess)
oí the nďural or Íegal person lssulng this declaration
Name and Íull address (including telephone or e-mail address)
of the business opeřato(s) which manufactur€(s) lhe plastic
kitohenware oÍ tho oonsignmsnt
Name and Íull address (including lelephone or e-mail address)
of the business operator which is responsible Íor the Íirst lnhoduction in the Union oÍ the consignment
ldentiÍication code of the consignment:

Type and number oÍ articles ln tho consignm€nt:
This consignment contiains plastic kitchenwďe made

D

!

polyamidB

melamins

of:

-

Analytical tosts have been carried out dgmonstrating thď the articles do not
release PAA in a detectable quantity

-

Tho dot€ction limit oÍ thB method used

-

The results oÍ th€se tests as well as the description oÍ the method ď anaýsis used
ars attachod to thls documsnt

-

Analytical tests have been canled out demonstrating that the articles do not
rel€as€
formald€hyde in a quantity Bxceeding the SML oÍ 15 mýkg

_

is

''''....'.'.

The results of these tests as well as th€ description oÍ the method of analysis used
arB attached to this documBnt

List of documents annexed conÍirming that the consignment meets the requiřements concerning the release of primary
aromatic amines or Íormaldehyde laid down in Directive 2O02l72lEC:

The undersigned, as importer in thg Union of the consignment, Place and date
oonfirms that such consignmsnt meets h€ requirBments
concerning th€ relaase oÍ primary aromatic amines or formal_ Name ď slgnatory
dehyde laid down in Directive 200472/EC
signďur€
Full address (including t8l€phone
Dec|aration of th8 competent authoriý on the consignment:

and 8-mail address)

Acceptable íor release into free circulation:

E
E

Conforms

Does not conÍorm

Place and dats
Name of signatory
Signature

Full address (including telephone and a-mail address)

7712e

