
VERORDENING (EU) 2020/685 VAN DE COMMISSIE 

van 20 mei 2020 

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan perchloraat 
in bepaalde levensmiddelen 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

Gezien Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures 
inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name artikel 2, lid 3, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie (2) zijn de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen 
in levensmiddelen vastgesteld. 

(2) Op 30 september 2014 heeft het Wetenschappelijk Panel voor contaminanten in de voedselketen (“het Contam-panel”) 
van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een wetenschappelijk advies uitgebracht over de risico’s voor de 
volksgezondheid in verband met de aanwezigheid van perchloraat in levensmiddelen (3). Het Contam-panel stelde op 
basis van de remming van jodiumopname door de schildklier bij gezonde volwassenen een toelaatbare dagelijkse inname 
vast van 0,3 microgram per kilogram lichaamsgewicht. Het Contam-panel heeft geconcludeerd dat de huidige geschatte 
chronische blootstelling aan perchloraat via voeding mogelijk zorgwekkend is, met name met betrekking tot grote 
consumenten in de jongere leeftijdsgroepen van de bevolking die een licht tot matig jodiumtekort hebben. Voorts is het 
mogelijk dat de huidige geschatte kortetermijnblootstelling aan perchloraat zorgwekkend kan zijn voor zuigelingen die 
borstvoeding krijgen en peuters met een lage jodiuminname. 

(3) Het Contam-panel heeft de lidstaten aanbevolen aanvullende gegevens te verzamelen over de aanwezigheid van 
perchloraat in levensmiddelen in Europa, met name in groenten, volledige zuigelingenvoeding, melk en 
zuivelproducten, teneinde de onzekerheid in de risicobeoordeling verder terug te dringen. 

(4) Aanbeveling (EU) 2015/682 van de Commissie (4) is naar aanleiding van het wetenschappelijk verslag vastgesteld 
met als doel de aanwezigheid van perchloraat in levensmiddelen, met name in levensmiddelenmonsters die na 
1 september 2013 (toen beperkende maatregelen zijn genomen) zijn genomen, te monitoren. 

(5) De EFSA heeft, rekening houdend met de in haar databank beschikbare aanwezigheidsgegevens uit na 
1 september 2013 genomen monsters, een beoordeling van de blootstelling van de mens aan perchloraat 
uitgevoerd en heeft in 2017 een wetenschappelijk verslag gepubliceerd over de beoordeling van de blootstelling van 
de Europese bevolking aan perchloraat via voeding (5). 

(1) PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1. 
(2) Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde 

verontreinigingen in levensmiddelen (PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5). 
(3) Contam-panel van EFSA (EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen), 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 blz., 
doi:10.2903/j.efsa.2014.3869. Online beschikbaar op http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3869 

(4) Aanbeveling (EU) 2015/682 van de Commissie van 29 april 2015 betreffende de monitoring van de aanwezigheid van perchloraat in 
levensmiddelen (PB L 111 van 30.4.2015, blz. 32). 

(5) EFSA (Europese Autoriteit voor voedselveiligheid), Arcela, D., Binaglia, M. en Vernaza, F., 2017. Scientific Report on the Dietary 
exposure assessment to perchlorate in the European population. EFSA Journal 2017;15(10):5043, 24 blz. Online beschikbaar op 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5043 
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(6) Het Contam-panel heeft het resultaat van het verslag over perchloraat in levensmiddelen tijdens zijn 87e plenaire 
vergadering in november 2017 (6) besproken en heeft een substantiële alignering geconstateerd van de in dit verslag 
geschatte blootstellingsniveaus met de geschatte blootstellingsniveaus van het advies van het Contam-panel van 
2014. Gezien de eerder vastgestelde toelaatbare dagelijkse inname van 0,3 microgram per kilogram 
lichaamsgewicht bevestigde het Contam-panel de conclusie dat de huidige chronische en kortetermijnblootstelling 
aan perchloraat een mogelijk punt van zorg voor de menselijke gezondheid kan vormen. 

(7) Het is derhalve passend maximumgehalten aan perchloraat vast te stellen, zowel voor levensmiddelen die hoge 
gehalten aan perchloraat bevatten en aanzienlijk bijdragen aan de blootstelling van de mens als voor levensmiddelen 
die relevant zijn met betrekking tot de mogelijke blootstelling van kwetsbare groepen van de bevolking, zoals 
zuigelingen en peuters. 

(8) Verordening (EG) nr. 1881/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(9) Exploitanten van levensmiddelenbedrijven moeten de tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften 
van deze verordening. De toepassing van de maximumgehalten aan perchloraat voor die levensmiddelen moet 
derhalve worden uitgesteld. 

(10) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité 
voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening. 

Artikel 2 

In de bijlage bij deze verordening genoemde levensmiddelen die vóór 1 juli 2020 rechtmatig in de handel zijn gebracht, 
mogen verder in de handel worden gebracht tot en met de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste 
consumptiedatum van die levensmiddelen. 

Artikel 3 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2020. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 20 mei 2020.  

Voor de Commissie 
De voorzitter 

Ursula VON DER LEYEN     

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

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt de volgende afdeling (“Afdeling 9: Perchloraat”) toegevoegd: 

“Afdeling 9: Perchloraat                                                                

Levensmiddelen (1) Maximumgehalte 
(mg/kg) 

9. Perchloraat  

9.1. Groenten en fruit 
met uitzondering van 

0,05  

— Cucurbitaceae en boerenkool 0,10  

— bladgroenten en kruiden 0,50 

9.2 Thee (Camellia sinensis), gedroogd 
Kruiden- en vruchtenthee, gedroogd 

0,75 

9.3 Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor medisch 
gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding (3) (4)  (*) 

0,01  

Babyvoeding (3) (4) 0,02  

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen (3) (29) 0,01 

(*) Peutervoeding omvat dranken op basis van melk en soortgelijke producten op basis van eiwitten, bestemd voor peuters. Deze 
producten vallen buiten het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 609/2013 (Verslag van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad over peutervoeding (COM(2016) 169 final), online te raadplegen op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ 
TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=NL).”.   
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