
HENSTILLINGER 

KOMMISSIONENS HENSTILLING 

af 17. marts 2010 

om overvågning af perfluoralkylstoffer i fødevarer 

(EØS-relevant tekst) 

(2010/161/EU) 

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, særlig artikel 292, og 

ud fra følgende betragtninger: 

(1) Perfluoralkylstoffer (PFAS) anvendes i vidt omfang i indu
stri- og forbrugerprodukter, herunder pletafvisende 
belægninger til tekstiler og tæpper, oliebestandige belæg
ninger til papirprodukter godkendt til kontakt med føde
varer, brandslukningsskum, overfladeaktive midler til 
miner og oliebrønde, gulvpolish og insektmidler. En 
vigtig underkategori er de (per)fluorerede organiske over
fladeaktive stoffer, f.eks. perfluoroctansulfonat (PFOS) og 
perfluoroctansyre (PFOA). 

(2) På grund af denne udbredte anvendelse er PFOS, PFOA 
og deres salte og prækursorer blevet fundet i miljøet, fisk, 
fugle og pattedyr. Den Europæiske Fødevaresikkerheds
autoritet (EFSA) anmodede derfor sit Ekspertpanel for 
Forurenende Stoffer i Fødevarekæden om at udarbejde 
en udtalelse om fødevarers betydning for og de forskel
lige fødevarers og fødevarekontaktmaterialers relative 
bidrag til menneskers eksponering for PFOS og salte 
heraf og at rådgive om yderligere tiltag med hensyn til 
risikovurderingen af perfluorerede organiske forbindelser. 

(3) Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevarekæden 
vedtog den 21. februar 2008 en videnskabelig udtalelse 
om PFOS og PFOA og salte heraf ( 1 ). 

(4) I denne videnskabelige udtalelse anså EFSA det for usand
synligt, at der forekommer negative virkninger af PFOS 
og PFOA hos befolkningen i almindelighed, men pegede 
dog på usikre punkter med hensyn til udviklingsmæssige 
virkninger for levende organismer. Efter EFSA's mening 
ville det være ønskværdigt med flere data om PFAS- 
niveauet i fødevarer og i mennesker, navnlig med 
hensyn til overvågning af eksponeringstendenser. 

(5) Ifølge Stockholmkonventionen om persistente organiske 
miljøgifte (POP) skal de kontraherende parter foretage 
overvågning af POP, alternativer hertil og eventuelle 
nye POP, og PFOS, salte heraf og perfluoroctansulfonyl
fluorid (PFOSF) er medtaget i konventionens bilag B 
blandt de stoffer, der er omfattet af produktions- og 
anvendelsesrestriktioner — 

VEDTAGET DENNE HENSTILLING: 

1. Medlemsstaterne bør i 2010 og 2011 overvåge forekomsten 
af perfluoralkylstoffer i fødevarer. Overvågningen bør 
omfatte et bredt udvalg af fødevarer, som afspejler forbrugs
vanerne, herunder animalske fødevarer, f.eks. fisk, kød, æg, 
mælk og produkter heraf, og vegetabilske fødevarer, med 
henblik på at kunne foretage et nøjagtigt estimat af ekspo
neringen. 

2. Medlemsstaterne bør følge de prøveudtagningsprocedurer, 
der er fastlagt i bilag I til Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1883/2006 af 19. december 2006 om prøveudtagnings- 
og analysemetoder til offentlig kontrol af indholdet af 
dioxiner og dioxinlignende PCB’er i visse fødevarer ( 2 ) for 
at sikre, at prøverne er repræsentative for det parti, der 
udtages prøver fra. 

3. Det anbefales, at medlemsstaterne foretager analysen af 
perfluoralkylstoffer med henblik på at påvise forekomst af 
forbindelserne PFOS og PFOA og, om muligt, deres prækur
sorer, såsom perfluoroctansulfonamid (PFOSA), N-ethylper
fluoroctansulfonamidethanol (N-EtFose) og 8:2 fluortelome
ralkohol. Medlemsstaterne bør om muligt inddrage forbin
delser, der ligner PFOS og PFOA, men som har forskellig 
kædelængde (C4–C15), og overfladeaktive midler indehol
dende polyfluoralkylphosphater (PAPS) såsom 8:2 diPAPS 
og 8:2 monoPAPS, for at der kan foretages et estimat af, 
om deres forekomst i fødevarer har relevans.
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( 1 ) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Forurenende Stoffer i Fødevare
kæden: Perfluorooctane sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid 
(PFOA) and their salts, EFSA Journal (2008) 653, s. 1-131. ( 2 ) EUT L 364 af 20.12.2006, s. 32.



4. Medlemsstaterne bør foretage analyse af perfluoralkylstoffer i 
overensstemmelse med bilag III til forordning (EF) nr. 
882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med 
henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgiv
ningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes ( 1 ), ved hjælp af en analysemetode, som det er 
dokumenteret har givet pålidelige resultater. Genfindingspro
centerne skal helst ligge mellem 70 og 120 % med bestem
melsesgrænser på 1 μg/kg. 

5. Det anbefales, at medlemsstaterne regelmæssigt indberetter 
overvågningsdataene på helvægtsbasis til EFSA med de oplys
ninger og i det elektroniske format, som EFSA har fore
skrevet, så disse data kan samles i en enkelt database. De 

bør endvidere fremlægge disponible data fra foregående år, 
som er tilvejebragt ved hjælp af en analysemetode, som det 
er dokumenteret har givet pålidelige resultater, med henblik 
på overvågning af eksponeringstendenser. 

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2010. 

På Kommissionens vegne 

John DALLI 
Medlem af Kommissionen

DA 18.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 68/23 

( 1 ) EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1.


