
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ας Μαρτίου 2011 

για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας 
από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής 

Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ), και ιδίως το 
άρθρο 48 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ) ορίζει ειδικές δια 
τάξεις σχετικά με πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προ 
ορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβα 
νομένων των απαιτήσεων σύνθεσης, και των περιορισμών και 
προδιαγραφών για ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιούνται 
σε αυτά. 

(2) Μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρό 
φιμα και τις ζωοτροφές ελήφθησαν διάφορες κοινοποιήσεις 
και προειδοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου ( 3 ) σχετικά με υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ένωση από τη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (εφεξής «Κίνα») και από την 
Ειδική Διοικητική Περιοχή Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημο 
κρατίας της Κίνας (εφεξής «Χονγκ Κονγκ»), και από τα οποία 
απελευθερώνονται σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων 
ποσότητες χημικών ουσιών οι οποίες δεν συμμορφώνονται 
με τη νομοθεσία της Ένωσης. 

(3) Αυτές οι κοινοποιήσεις και οι προειδοποιήσεις αφορούν 
πρωτίστως πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελα 
μίνη τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά 
με την απελευθέρωση πρωτοταγών αρωματικών αμινών και 
φορμαλδεΰδης στα τρόφιμα όπως ορίζονται στο μέρος Α 
του παραρτήματος V και του τμήματος A του παραρτήμα 
τος II της οδηγίας 2002/72/ΕΚ αντιστοίχως. 

(4) Οι πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες (εφεξής «ΠΑΑ») αποτε 
λούν μια οικογένεια ενώσεων, ορισμένες εκ των οποίων είναι 
καρκινογόνες, ενώ για άλλες από αυτές τις ενώσεις υπάρχει 
η υπόνοια ότι είναι καρκινογόνες. ΠΑΑ μπορούν να προκύ 
ψουν σε υλικά που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 
τρόφιμα ως συνέπεια της παρουσίας προσμείξεων ή προϊ 
όντων αποικοδόμησης. 

(5) Είδη κουζίνας από πολυαμίδια καταγωγής ή προέλευσης 
Κίνας και Χονγκ Κονγκ ανακοινώθηκε ότι απελευθερώνουν 
υψηλό επίπεδο ΠΑΑ στα τρόφιμα. 

(6) Η οδηγία 2002/72/ΕΚ επιτρέπει τη χρήση φορμαλδεΰδης 
στην κατασκευή πλαστικών ειδών, με την προϋπόθεση αυτά 
τα πλαστικά είδη να μην απελευθερώνουν στα τρόφιμα 
περισσότερο από 15 mg/kg φορμαλδεΰδης [όριο ειδικής 
μετανάστευσης (SML) εκφραζόμενο ως σύνολο φορμαλδεΰ 
δης και εξαμεθυλενοτετραμίνης]. 

(7) Τα είδη κουζίνας από μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης 
Κίνας και Χονγκ Κονγκ ανακοινώθηκε ότι απελευθερώνουν 
στα τρόφιμα φορμαλδεΰδη σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά 
που επιτρέπονται. 

(8) Κατά τα τελευταία έτη, στην προσπάθεια να αυξηθούν οι 
γνώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομο 
θεσία της Ένωσης σχετικά με υλικά που έρχονται σε επαφή 
με τα τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ένωση, η Επιτροπή 
ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων 
σεμιναρίων κατάρτισης για τις ελεγκτικές αρχές της Κίνας 
και τον ενδιαφερόμενο κλάδο παραγωγής. 

(9) Παρά όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, οι αποστολές του Γρα 
φείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στην Κίνα και 
στο Χονγκ Κονγκ το 2009 εντόπισε σοβαρές ανεπάρκειες 
στο επίσημο σύστημα ελέγχου όσον αφορά τα πλαστικά 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα τα οποία προορί 
ζονται για εισαγωγή στην Ένωση, καθώς και μεγάλες ποσό 
τητες ελεγχόμενων πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμί 
δια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ 
Κονγκ που δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις της νομοθε 
σίας της Ένωσης. 

(10) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου ( 4 ) καθορίζει ειδικές διατά 
ξεις σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα, συμπερι 
λαμβανομένων ορισμένων γενικών και ειδικών απαιτήσεων 
που πρέπει να πληρούν αυτά τα υλικά και τα αντικείμενα. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του εν λόγω κανονισμού τα κράτη 
μέλη διεξάγουν επισήμους ελέγχους προκειμένου να επιβάλ 
λουν τη συμμόρφωση με τον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που αφο 
ρούν τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωο 
τροφών. Οι διατάξεις αυτές έχουν καθοριστεί με τον κανο 
νισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 

(11) Ειδικότερα, το άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 882/2004 προβλέπει ότι στο μέτρο που οι 
όροι και οι λεπτομερείς διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται 
κατά την εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες δεν προβλέ 
πονται από την ενωσιακή νομοθεσία, οι εν λόγω όροι και οι 
διαδικασίες μπορούν, αν χρειάζεται, να ορίζονται από την 
Επιτροπή.
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( 1 ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. 
( 2 ) ΕΕ L 220 της 15.8.2002, σ. 18. 
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(12) Το άρθρο 48 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
882/2004 προβλέπει τη δυνατότητα να επιβληθούν ειδικοί 
όροι εισαγωγής σε συγκεκριμένα προϊόντα που προέρχονται 
από ορισμένες τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τους πιθα 
νούς κινδύνους που συνδέονται με αυτά τα προϊόντα. 

(13) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την υγεία 
που ενδεχομένως προκύψουν από τα πλαστικά είδη κουζίνας 
από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής Κίνας και Χονγκ 
Κονγκ, κάθε αποστολή αυτών των προϊόντων πρέπει να συνο 
δεύεται από την κατάλληλη τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομέ 
νων των αναλυτικών αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν ότι η 
αποστολή πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την απελευθέ 
ρωση ΠΑΑ και φορμαλδεΰδης αντιστοίχως, όπως ορίζεται 
στην οδηγία 2002/72/ΕΚ. 

(14) Προκειμένου να εξασφαλιστεί πιο αποτελεσματική οργάνωση 
των ελέγχων πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και 
μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ, οι 
εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους πρέπει να κοινοποιούν εκ 
των προτέρων την άφιξη και τη φύση των αποστολών. Παρο 
μοίως, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ορίσουν συγκεκριμένα πρώτα σημεία εισόδου από τα οποία 
οι αποστολές των εν λόγω προϊόντων μπορούν να εισέλθουν 
στην Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται 
δημοσίως. 

(15) Προκειμένου να εξασφαλιστεί κάποιος βαθμός ομοιομορφίας 
σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τους ελέγχους πλαστικών ειδών 
κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέ 
λευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ, η διαδικασία για επίσημους 
ελέγχους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, πρέπει να καθοριστεί στον παρόντα κανο 
νισμό. Οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να περιλαμβάνουν ελέγχους 
τεκμηρίωσης, ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους. 

(16) Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης που εντοπίζεται κατά τους 
φυσικούς ελέγχους, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν 
αμέσως την Επιτροπή μέσω του συστήματος έγκαιρης προ 
ειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές. 

(17) Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα, σε ειδικές περιπτώσεις, 
να εγκρίνουν την περαιτέρω μεταφορά αποστολών πλαστικών 
ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή 
προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ από το πρώτο σημείο 
εισόδου, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί 
συνεννοήσεις με την αρμόδια αρχή στο σημείο προορισμού 
για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποστολών εν 
αναμονή των αποτελεσμάτων των φυσικών ελέγχων, προκει 
μένου να μπορέσει η αρμόδια αρχή να αντιμετωπίσει αποτε 
λεσματικά και αποδοτικά τη διαδικασία εισαγωγής τέτοιων 
αποστολών. 

(18) Τα πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη 
καταγωγής ή προέλευσης Κίνας ή Χονγκ Κονγκ πρέπει να 
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μόνον όταν ολοκληρωθούν 
όλοι οι έλεγχοι και γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Για 
τον σκοπό αυτό, το αποτέλεσμα των ελέγχων πρέπει να 
διατίθεται στις τελωνειακές αρχές πριν να τεθούν τα εμπο 
ρεύματα σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

(19) Για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να καταρτιστεί διαδικασία 
καταγραφής των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτούς 
τους ελέγχους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να υποβάλλο 
νται τακτικά στην Επιτροπή. 

(20) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αναθεωρούνται κατά 
περιοδικά διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες 
που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη. 

(21) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο 
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει ειδικούς όρους και λεπτομερείς 
διαδικασίες για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυα 
μίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας (εφεξής «Κίνα») και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ 
Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «Χονγκ Κονγκ»). 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

α) «πλαστικά είδη κουζίνας»: πλαστικά υλικά όπως περιγράφονται 
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της οδηγίας 
2002/72/ΕΚ και εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ ex 3924 10 00· 

β) «αποστολή»: μια ποσότητα πλαστικών ειδών κουζίνας από 
πολυαμίδια ή μελαμίνη, που καλύπτονται από το/τα ίδιο/ίδια 
έγγραφο/έγγραφα, αποστέλλονται με τα ίδια μέσα μεταφοράς 
και προέρχονται από την ίδια τρίτη χώρα· 

γ) «αρμόδιες αρχές»: οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που 
έχουν οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004· 

δ) «πρώτο σημείο εσόδου»: το σημείο εισόδου μιας αποστολής 
στην Ένωση· 

ε) «έλεγχος τεκμηρίωσης»: ο έλεγχος των εγγράφων που αναφέρο 
νται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού· 

στ) «έλεγχος ταυτότητας»: οπτική εξέταση για να εξασφαλιστεί ότι 
τα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή αντιστοιχούν με τα 
περιεχόμενα της αποστολής· 

ζ) «φυσικός έλεγχος»: η δειγματοληψία για ανάλυση και εργαστη 
ριακές δοκιμές και κάθε άλλος έλεγχος που χρειάζεται για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις όσον αφορά 
την απελευθέρωση των ΠΑΑ και της φορμαλδεΰδης που καθο 
ρίζονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ.
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Άρθρο 3 

Όροι που αφορούν τις εισαγωγές 

1. Τα πλαστικά είδη κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη 
καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ Κονγκ εισάγονται στα 
κράτη μέλη μόνον αν ο εισαγωγέας υποβάλει στην αρμόδια αρχή 
για κάθε αποστολή δεόντως συμπληρωμένη δήλωση, με την οποία 
επιβεβαιώνει ότι η αποστολή πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την 
απελευθέρωση πρωτοταγών αρωματικών αμινών και φορμαλδεΰδης 
που καθορίζονται στο μέρος A του παραρτήματος V και στο τμήμα 
A του παραρτήματος II της οδηγίας 2002/72/ΕΚ αντιστοίχως. 

2. Το υπόδειγμα της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 
1 παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Η δήλωση 
διατυπώνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο εισάγεται η αποστολή. 

3. Η δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνοδεύεται 
από έκθεση εργαστηρίου που περιέχει: 

α) όσον αφορά τα είδη κουζίνας από πολυαμίδια, αναλυτικά απο 
τελέσματα που αποδεικνύουν ότι δεν απελευθερώνουν πρωτοτα 
γείς αρωματικές αμίνες σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων σε 
ανιχνεύσιμη ποσότητα. Το όριο ανίχνευσης ισχύει για το άθροι 
σμα των πρωτοταγών αρωματικών αμινών. Για τον σκοπό της 
ανάλυσης το όριο ανίχνευσης για πρωτοταγείς αρωματικές αμί 
νες ορίζεται σε 0,01 mg/kg τροφίμων ή προσομοιωτών τροφί 
μων· 

β) όσον αφορά τα είδη κουζίνας από μελαμίνη, αναλυτικά αποτελέ 
σματα που αποδεικνύουν ότι δεν απελευθερώνουν φορμαλδεΰδη 
σε τρόφιμα ή προσομοιωτές τροφίμων σε ποσότητα που υπερ 
βαίνει τα 15 mg/kg τροφίμου. 

4. Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει στη δήλωση που παρατίθεται 
στο παράρτημα, αν τα εμπορεύματα είναι αποδεκτά ή όχι για θέση 
σε ελεύθερη κυκλοφορία, ανάλογα με το αν πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία 2002/72/ΕΚ 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 4 

Προηγούμενη κοινοποίηση των αποστολών 

Οι εισαγωγείς ή οι αντιπρόσωποί τους κοινοποιούν στην αρμόδια 
αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα της φυσικής 
άφιξης των αποστολών καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ 
Κονγκ. 

Άρθρο 5 

Κοινοποίηση του πρώτου σημείου εισόδου 

Όταν τα κράτη μέλη αποφασίσουν να ορίσουν συγκεκριμένα πρώτα 
σημεία εισόδου για αποστολές καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και 
Χονγκ Κονγκ, δημοσιεύουν στο διαδίκτυο επικαιροποιημένο κατά 
λογο αυτών των σημείων και κοινοποιούν στην Επιτροπή τη διεύ 
θυνση του δικτυακού τόπου. 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί στο διαδικτυακό τόπο της, για λόγους 
ενημέρωσης, τους συνδέσμους των εθνικών καταλόγων με τα συγκε 
κριμένα πρώτα σημεία εισόδου. 

Άρθρο 6 

Έλεγχοι στο πρώτο σημείο εισόδου 

1. Η αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου πραγματοποιεί: 

α) ελέγχους των εγγράφων για όλες τις αποστολές εντός δύο εργά 
σιμων ημερών από τη στιγμή της άφιξής τους· 

β) ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανο 
μένης εργαστηριακής ανάλυσης του 10 % των αποστολών, και 
με τρόπο ώστε να είναι αδύνατο να προβλέψουν οι εισαγωγείς ή 
οι εκπρόσωποί τους ποια συγκεκριμένη αποστολή θα υποβληθεί 
στους εν λόγω ελέγχους· τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων 
πρέπει να είναι διαθέσιμα το συντομότερο, από τεχνικής πλευ 
ράς, δυνατό. 

2. Αν η εργαστηριακή ανάλυση που αναφέρεται στο σημείο β) 
της παραγράφου 1 εντοπίσει μη συμμόρφωση, οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα 
μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και 
ζωοτροφές που δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 50 του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Άρθρο 7 

Περαιτέρω μεταφορά 

Η αρμόδια αρχή στο πρώτο σημείο εισόδου μπορεί να επιτρέψει την 
περαιτέρω μεταφορά των αποστολών καταγωγής ή προέλευσης 
Κίνας και Χονγκ Κονγκ, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ελέγ 
χων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Αν η αρμόδια αρχή χορηγήσει την έγκριση που αναφέρεται στην 
πρώτη παράγραφο, ενημερώνει την αρμόδια αρχή στο σημείο προ 
ορισμού και υποβάλλει αντίγραφο της δήλωσης που παρατίθεται 
στο παράρτημα, δεόντως συμπληρωμένης όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 3 και τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), μόλις αυτά είναι διαθέσιμα. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι θεσπίζονται οι κατάλληλες ρυθ 
μίσεις έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποστολές εξακολουθούν να 
βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο των αρμοδίων αρχών και δεν 
μπορούν να παραποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο εν αναμονή των 
αποτελεσμάτων από τους ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Άρθρο 8 

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία 

Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των πλαστικών ειδών κουζίνας από 
πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Κίνας και Χονγκ 
Κονγκ προϋποθέτει την υποβολή στις τελωνειακές αρχές της δήλω 
σης που παρατίθεται στο παράρτημα δεόντως συμπληρωμένης όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 3.
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Άρθρο 9 

Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή 

1. Όταν πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 1, οι αρμόδιες αρχές διατηρούν αρχεία με 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) λεπτομερή στοιχεία για κάθε ελεγχόμενη αποστολή, στην οποία 
περιλαμβάνονται: 

i) το μέγεθος όσον αφορά τον αριθμό των αντικειμένων· 

ii) τη χώρα καταγωγής· 

β) ο αριθμός των αποστολών που υπόκεινται σε δειγματοληψία και 
ανάλυση· 

γ) τα αποτελέσματα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6. 

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση με τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά τρίμηνο 
μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται κάθε τριμήνου. 

Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2011. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις συνθήκες. 

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2011. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Δήλωση που πρέπει να υποβάλλεται για κάθε αποστολή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη 
καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας
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