ระเบียบสหภาพยุโรปวาดวยวัสดุและบรรจุภัณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อสัมผัสกับอาหาร
ด ว ยระเบี ย บหลั ก ว า ด ว ยวั ส ดุ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ ที่ สั ม ผั ส กั บ อาหาร ที่ 80/590/EC1 และที่
89/109/EC โดยสมาชิกของสหภาพไมมีความยืดหยุนพอและไดผานการแกไขบอยครั้ง ดังนั้นคณะกรรมา
ธิการฯไดยกเลิกคําสั่งเดิม ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2531 คําสั่งที่ 89/109/EEC (Directive 89/109/EEC)
และตราเปนกฎระเบียบ (regulation) ขึ้นใหม โดยไดออกประกาศเปนระเบียบ (regulation) แกไขเพิ่มเติม
ของสภายุโรปและคณะมนตรียุโรป ที่ 1935/20042 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2004 เพื่อการวางจําหนายวัสดุและ
บรรจุภัณฑ ที่มีวัตถุประสงค เ พื่ อสัมผั สกับอาหาร ไมวาจะโดยตรงหรือในทางออม ในขณะที่ปองกัน
สุขอนามัยและปกปองผลประโยชนของผูบริโภค โดยมีสาระสําคัญดังนี้
มาตรา 1 ขอบเขตของระเบียบ
1.1 ครอบคลุมวัสดุและบรรจุภัณฑ (materials and articles) ในรูปแบบสําเร็จรูปที่มีวัตถุ
ประสงคเพื่อนํามาสัมผัสกับอาหารหรือมีการสัมผัสกับอาหารอยูแลว หรือมีความเปนไปไดที่จะสัมผัสกับ
อาหาร
1.2 ยกเวนวัสดุและบรรจุภัณฑประเภทโบราณวัตถุ วัสดุที่ใชเคลือบผิวอาหารที่สามารถ
บริโภคพรอมกับอาหารนี้ และรวมทั้งอุปกรณทอน้ําประปา
มาตรา 2 คําจํากัดความ
2.1 ครอบคลุมเหมือนคําจํากัดความที่ปรากฏในขอบังคับที่ 178/20023 ยกเวน “traceability”
และ “placing on the market”
2.2 กําหนดคําจํากัดความใหมหรือเพิ่มเติมของ traceability และ placing on the market
ดังนี้
- traceability คือ ความสามารถตรวจยอนกลับกระบวนการผลิตวัสดุ หรือบรรจุภัณฑ
ตามทุกขั้นตอนของการผลิต แปรรูป และกระจายสินคา
- placing on the market คือ การเก็บสินคาเพื่อการจําหนาย นําเสนอเพื่อจําหนาย
การขนยายสินคาไมวาจะเรียกเก็บหรือไมเรียกเก็บคาบริการขนยายก็ตาม รวมทั้งการจําหนาย การกระจาย
สินคาหรือการขนยายในรูปแบบอื่น
------------------------------------------------1
Commission Directive 80/590/EEC of 9 June 1980 determining the symbol that may accompany
materials and articles intended to come into contact with foodstuffs Official Journal L 151,
19/06/1980 P.0021-0022
2
Regulation (EC) No.1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October
2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives
80/590/EEC and 89/109/EEC Official
3
Regulation (EC) No.178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January
2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the
European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety Official
Journal L 031, 01/02/2002 P.0001-0024
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- “active food contact materials and articles” ไดแก วัสดุหรือบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับ
ประโยชนในการขยายอายุสินคาที่วางขายตามรานขายปลีกหรือชั้นวาง โดยมีความสามารถคงหรือปรับ
สภาพอาหารในบรรจุภัณฑใหมีความสดนาน ซึ่งวัสดุภัณฑนั้นถูกออกแบบใหสวนประกอบจากสารที่เคลือบ
แพรกระจาย หรือซึมซาบเขาไปในอาหารหรือผสมในอาหารในบรรจุภัณฑ หรือมาจากสภาพแวดลอมอื่น ๆ
ของอาหาร
- intelligent food contact materials and articles หมายถึง สารหรือวัสดุบรรจุภัณฑที่
สามารถตรวจสอบสภาพของอาหารหรือสภาพแวดลอมอื่น ๆ ของอาหารในบรรจุภัณฑได
- business คือ การทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อหวังผลกําไรหรือไมหวังผลกําไร
ก็ไดของภาคเอกชนหรือราชการที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิต แปรรูป และกระจายวัสดุหรือบรรจุภัณฑ
- business operator หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ตองรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบภายใตขอบังคับฉบับนี้
มาตรา 3 ขอบังคับทั่วไป
3.1 การผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑไมวาจะเปนวัสดุบรรจุภัณฑธรรมดาหรือ active and
intelligent ตองผลิตตาม good manufacturing practice เพื่อประกันใหไมมีการซึมซาบของสารเขาสู
อาหารในสภาพที่ใชงานทั่วไป ซึ่งอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพคนหรือนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบ
อาหาร หรือทําใหโครงสรางชีวภาพของสวนประกอบอาหารเสื่อมเสีย (organoleptic)
3.2 การปดฉลาก โฆษณา และนําเสนอวัสดุและบรรจุภัณฑ จะตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิด
มาตรา 4 เงื่อนไขพิเศษสําหรับ active and intelligent materials and articles
4.1 อนุญาตใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบอาหารไดตอเมื่อเปนไปตามมาตรการ
ระดับสหภาพยุโรปวาดวยสารผสม เปนตน หรือในกรณีที่ยังไมมีขอกําหนดระดับสหภาพฯ ใหใชขอกําหนด
ระดับประเทศสมาชิกฯได
4.2 อนุญาตการใชสาร (substance) หรือสวนผสม (ingredient) ไดในกรณีทมี่ าตรการเฉพาะ
ยังคงตองผานการเห็นชอบ ทั้งนี้สารจะถือวาเปนสวนผสมไดตอเมื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อสวนผสมภายใต
มาตรา 6(4)a ของคําสั่งที่ 2000/13/EC วาดวยการติดฉลาก นําเสนอ และโฆษณาอาหาร (บัญชีรายการ
สวนผสมปรากฏดังแนบ)4
4.3 การใชสารหรือวัสดุภัณฑประเภท active materials and articles ตองไมนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในสวนประกอบโครงสรางทางชีวภาพหรือลักษณะทางชีวภาพของอาหาร และตองเปนไปตาม
Directive 89/107/EEC เกี่ยวกับสารปรุงแตงอาหารและมาตรการอื่นที่เกี่ยวของ หรือทําใหอาหารที่เนาเสีย
แลวยังดูดีอยู
-----------------------------------4
Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 on the
approximation of the laws of the Member States relating to the labelling, presentation and
advertising of foodstuffs Official Journal L 109, 06/05/2000 P.0029-0042
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4.4 สารและวัสดุภัณฑประเภท intelligent materials and articles ตองไมใหขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพอาหารที่ไมเปนไปตามความเปนจริง หรือใหผูบริโภคหลงเชื่อหรือเขาใจผิด
4.5 สาร active and intelligent materials and articles ที่มีการสัมผัสกับอาหารแลวตองมี
การระบุขอมูลบนฉลากใหชัดเจน เพื่อแสดงถึงสวนที่ไมสามารถรับประทานได
4.6 จะตองมีการปดฉลากใหขอมูลเกี่ยวกับสารและวัสดุประเภท active and intelligent
materials and articles เพื่อแสดงถึงความเปนสารที่มีลักษณะ active หรือ intelligent ของวัสดุหรือบรรจุ
ภัณฑ
มาตรา 5 มาตรการเฉพาะสําหรับกลุมวัสดุและบรรจุภัณฑ
สําหรับกลุมของสารและวัสดุภัณฑที่ปรากฏใน Annex I หากมีการนํากลับมาใชใหม หรือมี
การรวมสาร หรือวัสดุภัณฑเหลานั้นเขาดวยกันในกระบวนการผลิต คณะกรรมาธิการฯสามารถเสนอ
มาตรการเฉพาะที่ตองผานขั้นตอนการออกกฎหมายของแตละหนวยงานในยุดรป เปนการเฉพาะไดโดยที่
มาตรการเฉพาะอาจครอบคลุมการกําหนดเงื่อนไขดังนี้
5.1 บัญชีรายชื่อสารที่ผานการอนุญาตใหนํามาใชผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ
5.2 บัญชีสารที่ผานการอนุญาตใหใชรวมใน active and intelligent materials and articles
และกรณีการใช
5.3 มาตรฐานความบริสุทธิ์ของสารในขอ 5.1
5.4 เงื่อนไขพิเศษสําหรับสารในขอ 5.1และ/หรือเงื่อนไขพิเศษสําหรับวัสดุหรือบรรจุภัณฑที่มี
สวนประกอบของสารดังกลาว
5.5 ขอจํากัดปริมาณเฉพาะของสารที่จะเขาดูดซึมตออาหารหรือปริมาณของกลุมสารที่จะเขา
สูอาหาร
5.6 ขอจํากัดรวมของการดูดซึมตออาหารของสารหรือกลุมสารที่เขาสูอาหาร
5.7 มาตรการปองกันสุขภาพผูบริโภคตออันตรายจากการสัมผัสวัสดุและบรรจุภัณฑโดยผาน
ทางปาก
5.8 ระเบียบอื่นเพื่อรับประกันการปฏิบตั ิตามมาตรา 3 และ 4
5.9 ระเบียบพื้นฐานเพื่อตรวจการปฏิบัติตามขอ 5.1 ถึง 5.8
5.10 กฎเกณฑการเก็บตัวอยางและวิธกี ารวิเคราะหเพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามขอ 5.1 ถึง 5.8
5.11 มาตรการเฉพาะเพื่อรับประกันความเปนไปไดในการตรวจยอนกลับกระบวนการผลิต
ระยะเวลาการเก็บ และสงวนขอมูลในกรณีทจี่ าํ เปนตองยกเวนการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดวาดวยการตรวจยอน
5.12 มาตรการเพิ่มเติมสําหรับการปดฉลากสารและวัสดุภัณฑประเภท active and intelligent
materials and articles
5.13 เงื่อนไขการจัดตั้งระบบการลงทะเบียนสารที่ผานการอนุญาตใช ขั้นตอนตาง ๆ วัสดุและ
บรรจุภัณฑโดยคณะกรรมาธิการฯ
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5.14 ขั้นตอนพิเศษตามความเหมาะสมและจําเปนที่ปรับใหสอดคลองกับขอ 8 ถึงขอ 12
เพื่อสามารถอนุญาตการใหใชสารและวัสดุภัณฑในกระบวนการผลิตที่อาจเปนการอนุญาตเฉพาะแกผูรอง
ขอ ทั้งนี้คําสั่งเฉพาะที่คงบังคับใชอยูตองมีการแกไขตามมาตรา 23(2) วาดวยขั้นตอนการออกกฎหมายของ
สถาบันยุโรป
มาตรา 6 มาตรการเฉพาะของประเทศสมาชิก
ในกรณีที่ไมมีมาตรการเฉพาะตามมาตรา 5 ประเทศสมาชิกสามารถนํากฎหมายระดับชาติมา
บังคับใชได
มาตรา 7 บทบาทของ European Food Safety Authority หรือ EFSA
มาตรการที่เกี่ยวกับสุขอนามัยสาธารณชนตองไดรับคําปรึกษาจาก EFSA กอนกําหนดขึ้นเปน
กฎหมาย
มาตรา 8 เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการอนุญาตใชสาร
8.1 เมื่อบัญชีสารและวัสดุภัณฑตามมาตรา 5 ไดรับการอนุมัติแลว ผูใดที่ตองการใหมีสาร
ปรากฏในบัญชีรายชื่อสารที่ผานการอนุญาตใชสามารถทําการยื่นขอไดตามขั้นตอนในมาตรา 9
8.2 สารที่ไดรับอนุญาตการใชตองเปนไปตามเงื่อนไขในมาตรา 3 และ 4 เทานั้น
มาตรา 9 การยื่นขออนุญาตใชสาร
9.1 ตองยื่นคําขอกับหนวยงานรับผิดชอบในแตละประเทศสมาชิก โดยในการขอตองมีขอมูล
ประกอบดังนี้
- ชื่อที่อยูผูยื่นขอ
- เอกสารทางเทคนิคที่รายงานการประเมินความปลอดภัยของสารที่ EFSA ตองเผยแพรแก
สาธารณชน
- การสรุปเอกสารทางเทคนิค
- หนวยงานรับผิดชอบตองตอบรับการยื่นขอเปนลายลักษณอักษร ภายใน 14 วัน หลังจากได
รับแจงการยื่นขอ และแจงให EFSA รับทราบ พรอมกับตองแจงใหประเทศสมาชิกทราบตอไป ทั้งนี้ EFSA
ตองแจงประเทศสมาชิกและคณะกรรมาธิการเพื่อออกประกาศแนวทางเกี่ยวกับการจัดทําการยื่นขอใชสาร
มาตรา 10 ขอคิดเห็นของ EFSA
EFSA ตองพิจารณาตัดสินการยื่นขอใชสารภายใน 6 เดือน หลังจากวันยื่นขอ โดยจะพิจารณา
วาสารดังกลาวสอดคลองกับมาตรา 3 และ 4 หรือไม โดยในกรณีที่ตองขอขอมูลจากผูยื่นขอเพิ่มเติม
สามารถขยายระยะเวลาการตัดสินออกไปอีก 6 เดือน โดยตองแจงเหตุผลใหคณะกรรมาธิการและประเทศ
สมาชิกทราบ ทั้งนี้จะสามารถเรียกขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูยื่นขอได ซึ่งในกรณีนี้กําหนดระยะเวลา 6 เดือน
อาจยืดใหมีระยะเวลายาวออกไปโดยหยุดเวลาในชวงการขอขอมูลเพิ่มเติมไวหลังจากที่มีการพิจารณาแลว
จะสงผลใหคณะกรรมาธิการ
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มาตรา 11 การใหคําอนุญาตจากสหภาพฯ
คณะกรรมาธิการฯจะเปนผูจัดทํารางมาตรการเฉพาะตามมาตรา 5 ในการใหการอนุญาตตอ
EFSA โดยจะตองแจงตอผูยื่นขอทันทีหากไมเห็นดวยกับการอนุมัติของ EFSA และจะตองใหเหตุผลและ
คําอธิบายวาเหตุใดที่มีความเห็นแยง
มาตรา 12 คณะกรรมาธิการฯจะเปนผูจัดทําการปรับเปลี่ยน ยกเลิกชั่วคราว และถอนการ
รับรอง ผูใชสารสามารถขอปรับปรุงการอนุญาตใชสาร โดยการยื่นขอมูลใหมเกี่ยวกับสารดวยตนเอง หรือ
จากการขอของคณะกรรมาธิการฯตามขั้นตอนที่กําหนดไวในมาตรา 9 โดยมีเอกสารสําคัญประกอบ
มาตรา 13 หนวยงานรับผิดชอบของประเทศสมาชิกฯ
ประเทศสมาชิกฯตองแจงชื่อ/ที่อยูติดตอหนวยงานที่ไดรับคัดเลือกใหเปนหนวยงานรับผิดชอบ
มาตรา 14 ขั้นตอนการทบทวนการบริหาร
คณะกรรมาธิการฯโดยคํารองขอของประเทศสมาชิกฯมีอํานาจสั่งการให EFSA ดําเนินการแก
ไขการตัดสินตาง ๆ ที่คณะกรรมาธิการฯไมเห็นควร
มาตรา 15 การติดฉลาก
15.1 โดยอนุญาตตามขอกําหนดเฉพาะตามมาตรา 5 วัสดุและบรรจุภัณฑที่ยังไมสัมผัสกับ
อาหารแตวางจําหนายในตลาด จะตองมีการติดฉลากดังนี้
ก) ประทับคําวา “for food contact” หรือระบุวัตถุประสงคการใช เชน เครื่องทํากาแฟ
ขวดไวนแดง ชอนซุป และประทับเครื่องหมายที่ปรากฏตามภาคผนวก II
ข) ขั้นตอนการใชใหถูกวิธีหรือใหปลอดภัยที่สุด
ค) ชื่อและชื่อการคา ที่อยูติดตอของผูผลิตหรือผูวางจําหนายสินคาในตลาด
ง) การใหขอมูลบนฉลากที่เพียงพอตอการตรวจยอนตามขอกําหนดมาตรา 17
จ) ขอมูลการอนุญาตการใช ปริมาณ และการแพรกระจายของ active materials and
articles เพื่อที่ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่ใชวัสดุและบรรจุภัณฑดังกลาวสามารถนําขอมูลไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรการอียูอื่น ๆ
ทั้งนี้ขอมูลตองปรากฏอยางชัดเจน ในภาษาที่เขาใจงายตอผูบริโภค โดยประเทศ
สมาชิกสามารถจะใชภาษามากกวาหนึ่งภาษาตามแตกําหนดจากภาษาทางการของสหภาพ แตจะตองมี
ภาษาที่ผูบริโภคอานเขาใจ มิฉะนั้นผูขายปลีกสามารถปฏิเสธวางจําหนายสินคานั้น ๆ โดยตองประทับ
ฉลากบนตัวสินคา/บรรจุภัณฑ หรือติดอยูกับตัวสินคา/บรรจุภัณฑ หรือรอบขางตัวสินคา/บรรจุภัณฑ
ซึ่งสะดุดสายตา
15.2 ขอกําหนดมาตรา 15.1 ไมครอบคลุมวัสดุและบรรจุภัณฑที่มีวัตถุประสงคชัดเจน
เพื่อการนํามาสัมผัสกับอาหาร
15.3 ประเทศสมาชิกสามารถกําหนดใหมีการติดฉลากตามภาษาทองถิ่น
15.4 ขอมูลที่อยูติดตอผูผลิตหรือผูวางจําหนายสินคาในตลาด สามารถติดอยูกับตัวสินคา/
บรรจุภัณฑ ระหวางขั้นตอนการผลิตหรือการตลาด
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15.5 ในขั้นการตลาดหรือการขายปลีก ขอมูลตาม 15.1 ตองปรากฏบนเอกสารที่ใชประกอบ
หรือฉลากบนบรรจุภัณฑ หรือบนวัสดุและบรรจุภัณฑเอง
15.6 ขอมูลตามขอ ก) ข) และ จ) ตองใชเฉพาะกับวัสดุและบรรจุภัณฑที่เปนไปตามกฎเกณฑ
ในมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 ในกรณีที่ไมมีมาตรการระดับชาติบังคับใชอยู
มาตรา 16 การประกาศแจงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
มาตรการเฉพาะในมาตรา 5 กําหนดใหวัสดุและบรรจุภัณฑที่ครอบคลุมโดยมาตรการเฉพาะ
ปรากฏบนเอกสารกํากับสินคาที่ระบุการปฏิบัติตามเปนลายลักษณอักษร และในกรณีที่ยังไมมีการกําหนด
มาตรการเฉพาะ ประเทศสมาชิกฯมีสิทธิใชระเบียบระดับชาติในการแจงการปฏิบัติตามเงื่อนไข
มาตรา 17 การตรวจยอนกลับ (Traceability)
ผูประกอบการตองจัดทําระบบและขั้นตอนแสดงที่มาของสาร วัสดุและบรรจุภัณฑที่ใช โดย
การปดฉลากหรือการเก็บเอกสาร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการสําแดงใหหนวยงานรับผิดชอบรับทราบเมื่อมีการ
ยื่นขอขอมูล
มาตรา 18 มาตรการปองกัน
18.1 ประเทศสมาชิกฯมีอาํ นาจจํากัดหรือหามการใชเปนการชัว่ คราว ในกรณีทปี่ ระเทศสมาชิกฯ
มีขอมูลลาสุดที่สนับสนุนวาวัสดุหรือบรรจุภัณฑดังกลาวมีอันตรายตอผูบริโภค โดยตองแจงเหตุผลให
ประเทศสมาชิกฯอื่นและคณะกรรมาธิการฯทราบ
18.2 คณะกรรมาธิการฯตองพิจารณาเหตุผลโดยเร็ว และออกประกาศผลเปนกฎหมายตาม
ขั้นตอนของอียูตอไป
มาตรา 19 ขอมูลที่เผยแพรตอสาธารณชน
ผลการอนุญาตและขอคิดเห็นจาก EFSA ตองเปดเผยตอสาธารณชนในแตละประเทศสมาชิก
มาตรา 20 การปกปดขอมูลทางการคา
20.1 ผูยื่นขออนุญาตสามารถขอใหมีการปกปดขอมูลลับทางการคาได ตอเมื่อใหเหตุผลวา
ขอมูลดังกลาวจะสงผลกระทบตอการแขงขันกับผูแขงขันรายอื่น แตตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับชื่อและที่อยู
ผูประกอบการ ชื่อสารหรือเคมีภัณฑที่ใช ขอมูลเพื่อใชในการประเมินความปลอดภัยของสินคา และวิธีการ
วิเคราะห
20.2 คณะกรรมาธิการฯจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของการยื่นขอปกปดขอมูล และ
แจงให EFSA ทราบ โดยขอมูลดังกลาวจะไมถูกนํามาเปดเผย แมการยื่นขอใชจะหมดอายุก็ตาม
มาตรา 21 การใชขอมูลรวมกัน
อนุญาตการรวมใชขอมูลที่ตองยื่นเสนอในมาตรา 9(1), 10(2) และ 12(2) ตามความเห็นชอบ
ของ EFSA ตอเมื่อเปนขอมูลของสารที่มีการอนุญาตใชอยูแลว โดยคํานึงถึงระดับความบริสุทธิ์ หรือระดับ
ความไมบริสุทธิ์ของสาร ซึ่งตองไดรับคําเห็นชอบการใชลวงหนาจากผูยื่นขอรายแรก
มาตรา 22 คณะกรรมาธิการฯสามารถแกไขขอมูลในภาคผนวก I และ II ไดตามขั้นตอนการ
ออกกฎหมายของอียู
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มาตรา 23 ขั้นตอนการทํางานของคณะกรรมการ5
คณะกรรมาธิการฯตองไดรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการ Standing Committee on the
Food Chain and Animal Health ตามมาตรา 58(1) ของระเบียบ Regulation (EC) ที่ 178/2002
มาตรา 24 มาตรการตรวจตราและควบคุม
ประเทศสมาชิกฯตองดําเนินการตรวจตราควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ภายใตการ
ทํางานของหองทดลองที่กําหนดขึ้นตามขอบังคับที่ 882/20046
มาตรา 25 การลงโทษทางกฎหมาย
ประเทศสมาชิกฯมีอํานาจลงโทษผูละเมิดกฎเกณฑตามขอบังคับฉบับนี้ โดยตองแจงมาตรการ
ดังกลาวใหคณะกรรมาธิการฯทราบ ภายในวันที่ 13 เมษายน 2548
มาตรา 26 ยกเลิกคําสั่งที่ 80/590/EEC และ 89/109/EEC โดยใหใชระเบียบนี้แทน
มาตรา 27 ระยะเวลาปรับตัว
สินคาที่วางจําหนายกอนวันที่ 3 ธันวาคม 2547 สามารถวางจําหนายไดจนกวาจะหมดสตอก
มาตรา 28 วันบังคับใช
ระเบียบ (Regulation) นี้ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2547 เปนตนไป ยกเวนกฎ
เกณฑการตรวจยอนตามมาตรา 17 ใหเริ่มบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เปนตนไป
-----------------------------------------สํานักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส
ธันวาคม 2547

--------------------------------------------5
ตามมาตรา 5, 7 และ 8 ของคําตัดสินที่ 1999/468/EC : Council Decision of 28 June 1999 laying
down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission
Official Journal L 184, 17/07/1999 P.0023-0026
6
Regulation (EC) No.882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 performed to
ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare
rules Official Journal L 165, 30/04/2004 P.0001-0141

