
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2388 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 7ης Δεκεμβρίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα 
υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών σε ορισμένα τρόφιμα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών 
διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (2) καθορίζει μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες που 
επιμολύνουν τα τρόφιμα.

(2) Το υπερφθοροοκτανοσουλφονικό οξύ (PFOS), το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), το υπερφθοροεννεανοϊκό οξύ (PFNA) 
και το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS) είναι υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) οι οποίες χρησιμοποιούνται 
ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Η ευρεία χρήση τους, σε συνδυασμό με την 
ανθεκτικότητά τους στο περιβάλλον, έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η επιμόλυνση των τροφίμων 
με τις ουσίες αυτές οφείλεται κυρίως στη βιοσυσσώρευση σε υδάτινες και χερσαίες τροφικές αλυσίδες και η διατροφή είναι η 
κύρια πηγή έκθεσης σε PFAS. Ωστόσο, η χρήση υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και τα οποία περιέχουν PFAS 
είναι πιθανό να συμβάλει στην έκθεση του ανθρώπου σε αυτές τις ουσίες.

(3) Στις 9 Ιουλίου 2020 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής: Αρχή) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου που συνδέεται με την παρουσία υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα (3). Η 
Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS μπορούν να έχουν αναπτυξιακές επιδράσεις καθώς 
και δυσμενείς επιδράσεις στη χοληστερόλη του ορού, στο ήπαρ και στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο βάρος της 
γέννησης. Η Αρχή θεώρησε ότι οι επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι οι πλέον κρίσιμες και καθόρισε την ολική 
ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη (ΑΕΠ) σε 4,4 ng/kg σωματικού βάρους ανά εβδομάδα για το άθροισμα των PFOS, PFOA, 
PFNA και PFHxS, η οποία παρέχει επίσης προστασία από τις άλλες επιδράσεις των εν λόγω ουσιών. Κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η έκθεση τμημάτων του ευρωπαϊκού πληθυσμού στις ουσίες αυτές υπερβαίνει την ΑΕΠ, γεγονός που 
αποτελεί πηγή ανησυχίας.

(4) Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καθοριστούν μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα στα τρόφιμα για τις εν λόγω ουσίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

(5) Θα πρέπει να προβλεφθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να επιτραπεί στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να 
προσαρμοστούν στα μέγιστα επίπεδα που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(6) Δεδομένου ότι ορισμένα τρόφιμα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό έχουν μακρά διάρκεια ζωής, θα πρέπει να 
επιτραπεί στα τρόφιμα που έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού να παραμείνουν στην αγορά.

(7) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών,

(1) ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες 

ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
(3) Ομάδα της EFSA για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τροφική αλυσίδα (CONTAM)· Επιστημονική γνώμη σχετικά με τον κίνδυνο για την 

υγεία του ανθρώπου που συνδέεται με την παρουσία υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα. EFSA Journal 2020· 18(9):6223, https:// 
efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2020,6223.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τα τρόφιμα που απαριθμούνται στο παράρτημα και έχουν τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 
2023 μπορούν να παραμείνουν στην αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας ή την τελική ημερομηνία 
ανάλωσης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 προστίθεται το ακόλουθο τμήμα:

«Τμήμα 10: Υπερφθοροαλκυλιωμένες ουσίες

Τρόφιμα (1)

Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα mg/kg νωπού προϊόντος

PFOS * PFOA * PFNA * PFHxS *

Άθροισμα των 
PFOS, PFOA, 

PFNA και 
PFHxS *, **

10.1 Αυγά 1,0 0,30 0,70 0,30 1,7

10.2 Αλιευτικά προϊόντα (26) και δίθυρα μαλάκια (26)

10.2.1 Σάρκα ψαριών (24), (25)

10.2.1.1 Σάρκα ψαριών εκτός αυτών που παρατίθενται 
στα σημεία 10.2.1.2 και 10.2.1.3
Σάρκα ψαριών που παρατίθενται στα σημεία 
10.2.1.2 και 10.2.1.3, σε περίπτωση που 
προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων για 
βρέφη και μικρά παιδιά

2,0 0,20 0,50 0,20 2,0

10.2.1.2 Σάρκα των ακόλουθων ψαριών, όταν δεν 
προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων για 
βρέφη και μικρά παιδιά:
Ρέγγα Βαλτικής (Clupea harengus membras)
Παλαμίδα (είδη των Sarda και Orcynopsis)
Παχύχελο (Lota lota)
Παπαλίνα (Sprattus sprattus)
Χωματίδα (Platichthys flesus και Glyptocephalus 
cynoglossus)
Κέφαλος (Mugil cephalus)
Σαυρίδι (Trachurus trachurus)
Τούρνα (είδη Esox)
Ευρωπαϊκή χωματίδα (είδη των Pleuronectes και 
Lepidopsetta)
Σαρδέλα (είδη Sardina)
Λαυράκι (είδη Dicentrarchus)
Θαλασσινό γατόψαρο (είδη Silurus και 
Pangasius)
Γαλέος θάλασσας ή μεγάλος γαλέος 
(πετρόμυζο) (Petromyzon marinus)·
Γλήνι (Tinca tinca)·
Κορήγονος (Coregonus albula και Coregonus 
vandesius)
(Phosichthys argenteus)
Άγριος σολομός και άγρια πέστροφα (είδη 
άγριων Salmo και Oncorhynchus)
Λυκόψαρο (είδη Anarhichas)

7,0 1,0 2,5 0,20 8,0
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10.2.1.3 Σάρκα των ακόλουθων ψαριών, όταν δεν 
προορίζονται για την παραγωγή τροφίμων για 
βρέφη και μικρά παιδιά:
Γαύρος (είδη Engraulis)
Βάρβος (Barbus barbus)
Λεστιά (είδη Abramis)
Σαλβελίνος (είδη Salvelinus)
Χέλι (είδη Anguilla)
Ποταμολάβρακο (είδη Sander)
Πέρκα (Perca fluviatilis)
Τσιρώνι (Rutilus rutilus)
Όσμηροι ή αθερίνες (είδη Osmerus)
Κορήγονος (είδη Coregonus)

35 8,0 8,0 1,5 45

10.2.2 Καρκινοειδή (26), (47) και δίθυρα μαλάκια (26)
Για τα καρκινοειδή, το μέγιστο επίπεδο 
εφαρμόζεται σε σάρκα από αποφύσεις και 
κοιλία (44). Στην περίπτωση των καβουριών και 
των καρκινοειδών μαλακοστράκων (Brachyura 
και Anomura) εφαρμόζεται σε σάρκα από 
αποφύσεις.

3,0 0,70 1,0 1,5 5,0

10.3 Κρέας και βρώσιμα εντόσθια (6)

10.3.1 Κρέας βοοειδών, χοίρων και πουλερικών 0,30 0,80 0,20 0,20 1,3

10.3.2 Κρέας προβατοειδών 1,0 0,20 0,20 0,20 1,6

10.3.3 Εντόσθια βοοειδών, προβάτων, χοίρων και 
πουλερικών

6,0 0,70 0,40 0,50 8,0

10.3.4 Κρέας θηραμάτων, με εξαίρεση το κρέας 
αρκούδας

5,0 3,5 1,5 0,60 9,0

10.3.5 Εντόσθια θηραμάτων, με εξαίρεση τα εντόσθια 
αρκούδας

50 25 45 3,0 50

* Το μέγιστο επίπεδο ισχύει για το άθροισμα των γραμμικών και διακλαδισμένων στερεοϊσομερών, είτε με χρωματογραφικό διαχωρισμό είτε όχι.
** Για το άθροισμα των PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS, τα κατώτερα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται με την παραδοχή ότι όλες οι τιμές 

κάτω από το όριο ποσοτικού προσδιορισμού είναι μηδενικές.»
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