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Som Kommissionen påpegede i sit svar på skriftlig forespørgsel E-006527/2017, er brugen af per- og 
polyfluoralkylstoffer (PFAS) i materialer i kontakt med fødevarer (MKF) begrænset. Kommissionens 
forordning (EU) nr. 10/20111 begrænser brugen af PFAS i plast-MKF, som kun kan bruges efter 
tilladelse med visse begrænsninger baseret på en sikkerhedsvurdering foretaget af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1935/20042 er 
virksomhedsledere, for så vidt angår andre materialer end plast, ansvarlige for at sikre, at materialer i 
kontakt med fødevarer ikke afgiver bestanddele til fødevarer i mængder, der er farlige for menneskers 
sundhed.

Under REACH-forordningen3 og POP-forordningen4 er visse PFAS allerede blevet begrænset5, og for 
visse PFAS er et begrænsningsforslag under REACH ved at blive færdiggjort6. I enhver potentiel 
begrænsning under REACH skal en uacceptabel risiko for menneskers sundhed eller for miljøet 
identificeres, mens begrænsningens socioøkonomiske virkning, herunder tilgængeligheden af 
alternativer, ligeledes tages i betragtning. Derudover er visse PFAS i overensstemmelse med REACH 
allerede blevet identificeret, og visse PFAS er ved at blive identificeret som særligt problematiske 
stoffer7. 

I 2018 vedtog EFSA en videnskabelig udtalelse om de risici for menneskers sundhed, der er 
forbundet med forekomsten af PFOA (perfluoroctansyre) og PFOS (perfluoroctansulfonsyre) i 
fødevarer8. I denne udtalelse peger EFSA på undersøgelser, der tyder på, at det er usandsynligt, at 
fluoropolymerholdige materialer i kontakt med fødevarer er en betydelig kilde til PFAS. Kommissionen 
vil overveje eventuelle nødvendige opfølgningsforanstaltninger, når EFSA har færdiggjort sin 
udtalelse vedrørende de risici for menneskers sundhed, der er forbundet med forekomsten af andre 
perfluoralkylstoffer i fødevarer end PFOS og PFOA, som skal være klar ved udgangen af 2019.
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