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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/685 

av 20. mai 2020 

om endring av forordning (EF) nr. 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for  

perklorat i visse næringsmidler(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 315/93 av 8. februar 1993 om fastsettelse av framgangsmåter i Fellesskapet i 

forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler(1), særlig artikkel 2 nr. 3, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006(2) fastsettes øvre grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler. 

2) Vitenskapsgruppen for forurensende stoffer i næringsmiddelkjeden (CONTAM-gruppen) ved Den europeiske 

myndighet for næringsmiddeltrygghet («Myndigheten») vedtok 30. september 2014 en vitenskapelig uttalelse om 

risikoene for folkehelsen knyttet til forekomsten av perklorat i næringsmidler(3). CONTAM-gruppen fastsatte et 

tolerabelt daglig inntak på 0,3 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag, basert på hemming av skjoldbruskkjertelens 

opptak av jod hos friske voksne. CONTAM-gruppen konkluderte med at nåværende anslått kronisk eksponering for 

perklorat gjennom kosten kan gi grunn til bekymring, særlig når det gjelder forbrukere med høyt forbruk og mild til 

moderat jodmangel i de yngre befolkningsgruppene. Dessuten kan den nåværende anslåtte kortvarige eksponeringen for 

perklorat gi grunn til bekymring når det gjelder spedbarn som ammes og småbarn med lavt inntak av jod. 

3) CONTAM-gruppen anbefalte at medlemsstatene samler inn ytterligere data om forekomsten av perklorat i 

næringsmidler i Europa, særlig i grønnsaker, morsmelkerstatning, melk og melkeprodukter, for ytterligere å reduserte 

usikkerheten i risikovurderingen. 

4) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/682(4) ble vedtatt på grunnlag av den vitenskapelige rapporten med det mål å 

overvåke forekomsten av perklorat i næringsmidler, særlig i næringsmidler det ble tatt stikkprøver av etter  

1. september 2013, da risikoreduserende tiltak ble iverksatt. 

5) Myndigheten foretok en vurdering av menneskers eksponering for perklorat, der den tok hensyn til data i sin database 

om forekomst i stikkprøver tatt etter 1. september 2013, og offentliggjorde en vitenskapelig rapport i 2017, «Dietary 

exposure assessment to perchlorate in the European population»(5).  

  

(*) Denne uionsrettsakten, kunngjort i EUT L 160 av 25.5.2020, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2020 av  

11. desember 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EFT L 37 av 13.2.1993, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/2006 av 19. desember 2006 om fastsettelse av grenseverdier for visse forurensende stoffer i 

næringsmidler (EUT L 364 av 20.12.2006, s. 5). 

(3) EFSAs CONTAM-gruppe (EFSAs gruppe for forurensende stoffer i næringskjeden), 2014. «Scientific Opinion on the risks to public health 

related to the presence of perchlorate in food, in particular fruits and vegetables». EFSA Journal 2014;12(10):3869, 106 pp. doi:10.2903/ 

j.efsa.2014.3869 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869 

(4) Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/682/EU av 29. april 2015 om overvåking av forekomsten av perklorat i næringsmidler  

(EUT L 111 av 30.4.2015, s. 32). 

(5) EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) Arcella D, Binaglia M and Vernazza F, 2017. «Scientific Report on the 

Dietary exposure assessment to perchlorate in the European population». EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 pp. https://doi.org/10.2903/ 

j.efsa.2017.5043 
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6) CONTAM-gruppen behandlet resultatet i rapporten om perklorat i næringsmidler på sitt 87. plenumsmøte i  

november 2017(6), og fastslo at det var et betydelig sammenfall mellom eksponeringsnivåene anslått i denne rapporten 

og i CONTAM-gruppens uttalelse fra 2014. I betraktning av det tidligere fastsatte tolerable daglige inntaket på  

0,3 mikrogram per kilogram kroppsvekt per dag bekreftet CONTAM-gruppen konklusjonen at den nåværende kroniske 

og kortvarige eksponeringen for perklorat kan gi grunn til bekymring for menneskers helse. 

7) Det er derfor hensiktsmessig at det fastsettes øvre grenseverdier for perklorat både i næringsmidler med betydelige 

nivåer av perklorat og som i betydelig grad bidrar til menneskers eksponering, og i næringsmidler som er relevante med 

tanke på mulig eksponering av sårbare grupper i befolkningen som spedbarn og småbarn. 

8) Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor endres. 

9) Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak bør få tid til å tilpasse seg de nye kravene som fastsettes ved denne 

forordningen. Datoen for anvendelse av de øvre grenseverdiene for perklorat for disse næringsmidlene bør derfor 

utsettes. 

10) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler 

og fôr. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Næringsmidler som er oppført i vedlegget til denne forordningen, og som lovlig ble brakt i omsetning før 1. juli 2020, kan 

fortsatt omsettes fram til datoen for minste holdbarhet eller siste forbruksdato. 

Artikkel 3 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juli 2020. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/event/171121-m.pdf 
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VEDLEGG 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1881/2006 tilføyes følgende «Avsnitt 9 Perklorat»: 

«Avsnitt 9 

Næringsmidler(1) 
Øvre grenseverdi 

(mg/kg) 

9. Perklorat  

9.1. Frukt og grønnsaker 

med unntak av: 
0,05 

 — Cucurbitaceae og grønnkål 0,10 

 bladgrønnsaker og urter 0,50 

9.2 Te (Camellia sinensis), tørket 

Urtete og fruktte, tørket 
0,75 

9.3 Morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til spesielle medisinske 

formål beregnet på spedbarn og småbarn samt småbarnsnæring(3)(4)(*) 
0,01 

 Barnemat(3)(4) 0,02 

 Bearbeidede kornbaserte næringsmidler(3)(29) 0,01 

(*) Morsmelkerstatning er melkebaserte drikker og liknende proteinbaserte produkter beregnet på småbarn. Disse produktene faller utenfor 

virkeområdet for forordning (EU) nr. 609/2013 («Report from the Commission to the European Parliament and the Council on young child 

formulae» (COM/2016/0169 final)  

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=EN).» 

 


