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Bisfenolii

1    Studiile aliniate la HBM4EU reprezintă un sondaj care vizează colectarea de probe și date de biomonitorizare umană cât mai armonizate din studii 
(naționale) pentru a obține date actuale privind expunerea internă, reprezentative pentru populația/cetățenii europeni în cadrul unei răspândiri geografice.

Prezentul rezumat de politică sintetizează efectele 
adverse ale bisfenolilor asupra sănătății umane, 
principalele căi de expunere la aceștia pentru oameni 

și modul în care biomonitorizarea umană a bisfenolilor 
ar putea fi utilă în dezvoltarea politicii UE. 

MESAJE-CHEIE

• HBM4EU a generat date de biomonitorizare umană (HBM) 
la nivelul UE privind bisfenolii, atât prin culegerea de date 
din diferite studii, cât și prin generarea de noi date din 11 
țări care reprezintă cele patru regiuni europene (nord, est, 
sud și vest). Este de departe cea mai amplă culegere de 
date de biomonitorizare umană privind bisfenolul A (BPA) și 
substituenții lui, bisfenol S (BPS) și bisfenol F (BPF), din Europa.

• BPA este omniprezent în mediu; toți adulții din Europa sunt 
expuși cel puțin la niveluri scăzute. BPS și BPF, utilizați ca 
înlocuitori, sunt detectați la 50 % din adulții analizați în 
cadrul HBM4EU.

• Nivelurile de expunere la BPA sunt mai mari decât nivelurile 
de expunere la substituenții BPF și BPS în toată Europa. La 
nivel mondial, zona nordică este mai puțin expusă la acești 
bisfenoli decât alte zone.

• Riscul legat de expunerea profesională nu trebuie neglijat 
(s-a identificat un risc potențial pentru lucrători, în special în 
scenariile industriale cu niveluri de expunere la BPA de 10-20 
de ori mai mari decât nivelul de fond natural.

• Pe baza studiilor anterioare și a modelării căilor de 
expunere, principala cale de expunere a oamenilor pare 
să fie prin alimentație, unde este posibil ca bisfenolii să 
fi migrat în alimente sau băuturi din recipiente pentru 
alimente, ambalaje sau biberoane. 

• Studiile de modelare HBM4EU privind toxicocinetica și 
distribuția la nivel de țesut (inclusiv făt), parcursul efectelor 
nocive și biomarkerii de efect amplifică preocuparea că 
expunerea internă la BPA, BPS și BPF și la alți bisfenoli 
ar putea fi legată de o varietate de efecte în materie de 
sănătate la oameni și în mediu. În opt locații de prelevare 
din zece, cel puțin 5 % din adulții europeni (20-39 de ani) 
din studiile aliniate la HBM4EU1 depășeau HBM-GV de 1 µg/l 
pentru BPS, în special în Europa de Sud. 

• Preocupările societale legate de substanțele chimice care 
perturbă sistemul endocrin sunt strâns legate de bisfenoli și 
de campaniile de reglementare a BPA în special.

 CONTEXT: HBM4EU

Inițiativa europeană privind biomonitorizarea umană, 
HBM4EU, care se desfășoară din 2017 până în iunie 2022, este 
un proiect comun în care sunt implicate 28 de țări, Agenția 
Europeană de Mediu și Comisia Europeană, și este cofinanțată 
în cadrul programului Orizont 2020. Obiectivul principal al 
inițiativei este de a coordona și a promova biomonitorizarea 
umană în Europa. HBM4EU a furnizat numeroase dovezi 
îmbunătățite privind expunerea efectivă a cetățenilor la 
substanțe chimice și posibilele lor efecte asupra sănătății. 

Biomonitorizarea umană ne permite să ne măsurăm expunerea 
la substanțe chimice măsurând fie substanțele în sine, fie 
metaboliții lor, fie markerii efectelor ulterioare asupra sănătății 
în fluide sau țesuturi corporale. Informațiile privind expunerea 
umană pot fi corelate cu date privind sursele și anchetele 
epidemiologice pentru a contribui la cercetare, prevenire și 
politică, cu scopul de a aborda golurile de cunoștințe și de a 
promova abordările inovatoare. Dacă doriți să aflați mai multe 
despre proiect, vizitați site-ul web HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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REZULTATELE HBM4EU

Proiectul HBM4EU a elaborat un document preliminar actualizat 
pentru a răspunde la principalele întrebări de politică și pentru a 
discuta cele mai recente cercetări. Pentru a sprijini în continuare 
studiile actuale și viitoare de biomonitorizare umană, HBM4EU 
a elaborat o varietate de materiale fundamentale disponibile 
publicului pentru o abordare armonizată a planificării și a efectuării 
studiilor de biomonitorizare umană în Europa. De asemenea, a 
produs rezultate semnificative atât în ceea ce privește expunerea la 
bisfenoli, cât și efectele asupra sănătății legate de aceste expuneri.

• HBM4EU a pus bazele unei platforme europene de 
biomonitorizare umană pentru monitorizarea expunerii umane 
la substanțe chimice prioritare (inclusiv bisfenoli) și a efectelor 
conexe asupra sănătății într-un mod armonizat și controlat din 
punctul de vedere al calității. S-a pus în aplicare un program de 
asigurare a calității/control al calității pentru a crea o bază de 
date europeană a laboratoarelor candidate care sunt la fel de 
calificate pentru analiza biomarkerului de expunere.

• Tabloul de bord HBM4EU afișează 33 de seturi de date agregate 
despre biomonitorizarea umană din 8 țări europene, cu 
prelevare de probe efectuată între 2002 și 2015. Acesta conține 
o listă de biomarkeri, matrice și metode analitice adecvate. 
IPCHEM afișează metadate de biomonitorizare umană pentru 44 
de seturi de date privind bisfenolii. 

• Ca parte a studiilor aliniate la HBM4EU, concentrațiile de BPA, 
BPS și BPF au fost măsurate în probe de urină recoltate în 
perioada 2014-2021 de la adulți cu vârste cuprinse între 20 și 39 

de ani în 11 țări europene (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, 
LU), reprezentând 2 756 de persoane.

• S-a elaborat și pus în aplicare un model toxicocinetic bazat 
pe fiziologie (PBTK) pentru a corela datele de biomonitorizare 
umană, monitorizarea mediului și modelarea expunerii externe 
pentru a obține estimări ale aportului de BPA, BPS și BPF 
derivate din datele de biomonitorizare umană din HBM4EU. 

• Studiile privind parcursul efectelor nocive asociate cu 
substituenții BPA, BPS și BPF, au sugerat că acești compuși sunt 
legați de efecte asupra sănătății, cum ar fi bolile metabolice și 
cancerul.

• Au fost elaborați noi markeri de efect care leagă BPA de 
efectele asupra sănătății (de exemplu, comportamentul) și s-a 
demonstrat că au valoare adăugată în studiile pe subiecți umani, 
mărind forța probantă a datelor pentru legătura cauzală dintre 
expunere și efectele adverse asupra sănătății.

• De asemenea, în cadrul HBM4EU s-au efectuat studii privind 
amestecurile care sunt relevante pentru familia de compuși 
bisfenolici.

• Valorile orientative privind biomonitorizarea umană (HBM-
GV) au fost calculate pentru BPA și BPS și a fost pregătit un 
dosar privind substanța BPF. Valoarea orientativă pe bază de 
considerente de sănătate pentru BPA a fost revizuită în urma 
recentului proiect de aviz al EFSA privind doza zilnică tolerabilă 
(DZT) (vezi răspunsul la întrebarea de politică 7).

EXPUNERE ȘI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII

Pe baza datelor disponibile din studiile de biomonitorizare umană, 
populația adultă (20-39 de ani) analizată în cadrul HBM4EU este 
expusă continuu la BPA și este predispusă la riscul asociat expunerii 
interne. 

O serie de alți bisfenoli se folosesc în prezent în cantități tot mai 
mari, ceea ce duce la creșterea nivelurilor de expunere la aceste 
substanțe. De exemplu, s-au raportat concentrații mari de BPF și 
BPS în probele prelevate de la adulți în studiile aliniate la HBM4EU. 

Trebuie remarcat că majoritatea informațiilor disponibile privind 
expunerea umană la bisfenoli provin din studii de investigare a 
BPA; relativ puține studii efectuate până în prezent au investigat alți 
bisfenoli. BPA face obiectul unui număr tot mai mare de restricții și 
este înlocuit cu alți bisfenoli. 

BPA este un perturbator endocrin, afectând astfel sănătatea 
umană. S-a indicat că BPA produce o varietate de efecte de 
perturbare a sistemului endocrin care vizează hormonii steroizi, 
precum și hormonii tiroidieni. Există suspiciuni că alți bisfenoli, 
inclusiv BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE și BPB sunt, de asemenea, 
substanțe chimice care perturbă sistemul endocrin. Studiile din 
cadrul HBM4EU au oferit dovezi suplimentare pentru toxicitatea 
substituenților BPA, în special în ceea ce privește expunerea fetală 
și efecte ca obezitatea sau cancerul. 

HBM4EU a elaborat un infografic cu o prezentare generală a 
principalelor surse de expunere (de mediu, profesionale, de 
consum), a căilor de expunere (orală, prin inhalare, cutanată) și a 
efectelor BPA asupra sănătății Figura 1.

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figura 1. Prezentare generală a surselor de expunere, a căilor de expunere și a efectelor asupra sănătății asociate cu bisfenolii
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CONTRIBUȚIA LA PROCESELE DE POLITICĂ ȘI 
LA MĂSURILE DE POLITICĂ RELEVANTE

În ultimul deceniu s-au luat diferite măsuri de reglementare a 
bisfenolilor și se preconizează reglementări suplimentare în următorii 
câțiva ani. Rezultatele HBM4EU au contribuit la consultările privind 
Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor 
chimice, la Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, 
precum și la consultările EFSA. Acestea sunt disponibile în secțiunea 
„Science to Policy” (De la știință la politică) din HBM4EU.

La nivelul UE, s-au introdus mai multe măsuri de politică pentru a 
aborda expunerea umană la bisfenoli. Acestea abordează i) punerea 
în aplicare a legislației mai ample privind substanțele chimice; ii) 
produsele de consum (de exemplu, jucării, dispozitive medicale); 
iii) expunerea profesională și iv) mediul înconjurător (de exemplu, 
emisiile în aer și apă).  

ECHA a identificat BPA ca substanță care prezintă motive de îngrijorare 
deosebită (SVHC) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH) din cauza efectelor potențiale de perturbare a 
sistemului endocrin (ED) asupra sănătății umane și a mediului. 

Utilizarea BPA în hârtia termică a fost restricționată în temeiul REACH 
începând din 2016 (cu efect din 2020) – limită de migrare ≤ 0,02 %. 
BPA este, de asemenea, interzis în materialele pentru învelișul 
interior al recipientelor aplicate pe materiale și obiecte utilizate în 
ambalaje pentru produsele alimentare pentru copii (de exemplu, 

formulele de început, alimentele pentru copii), în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/213. 

În mai multe țări au fost luate măsuri suplimentare. De exemplu, Franța 
a interzis BPA în toate materialele care intră în contact cu alimentele 
(Legea franceză nr. 2012-1442), alte țări (Danemarca, Belgia și Suedia) 
l-au interzis în materialele destinate copiilor cu vârsta sub 3 ani.

La reevaluarea expunerii la BPA și toxicității BPA din 2015, EFSA a 
utilizat o metodologie mai detaliată și date noi, revizuind DZT-t pentru 
BPA de la 50 la 4 μg/kilocorp/zi. Mai recent, în decembrie 2021, EFSA 
a publicat un proiect de aviz care propunea reducerea dozei zilnice 
tolerabile (DZT) de BPA de la 4 µg/kilocorp/zi la 0,04 ng/kilocorp/
zi. Aceasta reprezintă o scădere cu cinci ordine de mărime față de 
valoarea anterioară, stabilită în 2015. 

Autoritățile germane investighează riscurile potențiale ale BPA și ale 
altor bisfenoli similari pentru mediul înconjurător. Se preconizează că își 
vor prezenta propunerea de restricționare către ECHA în aprilie 2022.

În 2020, Comitetul pentru evaluarea riscurilor al ECHA a adoptat 
clasificarea armonizată a BPS ca H360FD. Există o propunere de 
clasificare armonizată a BPAF ca H360F.

În 2022, ECHA și statele membre au evaluat un grup de 148 de bisfenoli 
și au recomandat ca peste 30 de bisfenoli să fie restricționați din cauza 
efectelor lor potențiale hormonale sau toxice pentru reproducere. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA POLITICĂ

1 Care este nivelul expunerii actuale a 
populației UE la BPA, BPS și BPF?

Studiile aliniate la HBM4EU arată că nivelurile mediane 
ale BPA urinar sunt încă pronunțate în toate regiunile 
europene, între 0,55 și 2,35 µg/g creatinină, iar valorile P95 
între 2,41 și 12,19 µg/g creatinină la adulți din 11 de țări din 
toată Europa. 

P50 și P95 ale concentrațiilor urinare de BPS se situează în 
intervalul 0,06-0,34 µg/g creatinină (4 studii au o valoare P50 
sub limita de detecție: 0,01, 0,09 și 0,05 µg/l) și, respectiv, 
0,39-8,77 µg/g creatinină. P50 și P95 ale concentrațiilor urinare 
ale BPF se situează în intervalul 0,10-0,72 µg/g creatinină (3 
studii au o valoare P50 sub limita de detecție: 0,03 și 0,15 µg/l) 
și, respectiv, 0,56-17,03 µg/g creatinină. Nivelurile mediane în 
urină ale substituenților BPA (BPS și BPF) sunt în creștere 
în unele țări europene (în comparație cu DEMOCOPHES), 
ceea ce ridică o îngrijorare din ce în ce mai mare în ceea ce 
privește expunerea la BPS și la BPF în Europa.

2 Controalele de reglementare diferite la 
nivelul UE în ceea ce privește BPA duc la 
expuneri diferite?

Începând din 2011, s-au luat diferite măsuri pentru a limita 
expunerea populației la BPA la nivel european. Substanța a fost 
interzisă în Europa în compoziția biberoanelor (Directiva 
2011/8/UE a Comisiei) și, din 2018, a fost restricționată și 
utilizarea ei în anumite materiale care intră în contact cu 
alimente. Compararea rezultatelor diferitelor studii aliniate la 
HBM4EU în cele 4 zone geografice europene (nord, est, sud și 
vest) a arătat că nivelurile de expunere la BPA sunt mai mari 
decât nivelurile de expunere la substituenți (BPF și BPS) în toată 
Europa. La nivel mondial, zona nordică este mai puțin expusă 
la bisfenoli decât alte zone. La compararea datelor HBM4EU 
cu datele DEMOCOPHES, se observă unele modificări (de 
exemplu, scăderea BPA în Danemarca și creștere în Polonia și 
Luxemburg, iar, în ceea ce privește BPS, o creștere în Republica 
Cehă), dar nu este clar dacă are legătură cu diferențele de 
reglementare în acest stadiu.

3 Nivelurile de expunere la bisfenoli 
reprezintă motive de îngrijorare pentru 
sănătate?

Nivelurile de expunere la BPA măsurate la populația adultă 
din studiile aliniate la HBM4EU se situează sub valorile 
orientative de biomonitorizare umană stabilite pe baza dozei 
zilnice tolerabile temporare (DZT-t) de 4 µg/kilocorp/zi. Dacă se 
ia în considerare noua propunere a EFSA privind DZT, toate 
valorile măsurate depășesc cu mult valoarea orientativă 
de biomonitorizare umană, care poate fi derivată din noua 
DZT.

În opt locuri de prelevare din zece, cel puțin 5 % din adulții 
europeni (20-39 de ani) din studiile aliniate la HBM4EU 
depășesc HBM-GV de 1 µg/l pentru BPS. Studiile cele mai 
afectate au fost efectuate în Europa de Sud. 

Un studiu de caz tip cohortă din cadrul HBM4EU a asociat 
expunerea copiilor la BPA cu un potențial biomarker de efect, 
factorul neurotrofic derivat din creier (BDNF) și un parcurs al 
efectelor nocive care duce la modificări comportamentale și 
cognitive.

Întrucât studiile aliniate au indicat coexpunerea la BPA și la 
substituenții săi, BPS și BPF, ar trebui avute în vedere studii 
privind amestecurile, în special fiindcă substituenții BPA par 
să prezinte efecte similare cu BPA și să fie legați de parcursuri 
similare ale efectelor nocive.
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4 Expunerea profesională a casierilor este 
o problemă de sănătate? 

Prezența de BPA în hârtia termică reprezintă o amenințare 
mai ales pentru casieri, care sunt în contact constant cu 
materialul. Utilizarea BPA în hârtia termică a fost restricționată 
în 2016, intrând în vigoare în 2020. Din cauza expunerii 
naturale de fond, nu s-a putut obține HBM-GV pentru lucrători. 
O analiză sistematică a HBM4EU privind biomonitorizarea 
expunerii la BPA, BPS și BPF (Bousoumah et al. 2021) a extras 
30 de studii privind biomonitorizarea profesională la om a 
BPA și numai 4 și 2 publicații despre BPS și, respectiv, BPF. 
Având în vedere politicile actuale care duc la înlocuirea BPA cu 
substanțe analoge, sunt necesare cercetări privind expunerea 
profesională la acești compuși, inclusiv BPS și BPF. Acestea ar 
include studierea activității de casier în care este posibil ca BPS 
să fi înlocuit BPA.

Datele colectate în cadrul proiectului arată că riscul generat de 
expunerea profesională nu trebuie ignorat (s-a identificat un 
risc potențial pentru lucrători, în special în scenariile industriale 
cu niveluri de expunere la BPA de 10-20 de ori mai mari 
decât nivelurile de fond natural) și că trebuie luate măsuri de 
protecție în ceea ce privește expunerea la BPS. 

5 Care este toxicitatea substituenților 
BPA? Nivelurile actuale de expunere 
suscită îngrijorare?

Utilizând instrumente de calcul dezvoltate în cadrul proiectului, 
s-a putut evidenția obezitatea ca unul dintre principalele efecte 
potențiale asupra sănătății ale BPS și să se coreleze BPF cu un 
parcurs al efectelor nocive („adverse outcome pathway” - AOP) 
pentru cancerul tiroidian. 

Valorile orientative privind biomonitorizarea umană recomandate 
pentru BPS se bazează pe efectele care perturbă sistemul 
endocrin la animale la doze foarte mici și au fost stabilite în 
HBM4EU la 1 µg/l pe baza studiilor de toxicitate la animale pentru 
glanda mamară și toxicitate asupra dezvoltării neurologice. 

6 Putem găsi dovezi privind efectele la 
doze mici în amestecuri?

Două studii de caz diferite din cadrul HBM4EU se referă 
la efectele la doze mici în amestecuri. Un studiu de 
biomonitorizare privind coexpunerea la bisfenoli (BPA și 
analogi) la consumatorii de produse alimentare conservate 
arată că participanții cu un regim alimentar în care predominau 
alimentele la conservă erau mai expuși la BPA față de grupul 
de control (Nadal et al. 2020). O evaluare a riscului asociat cu 
amestecurile, cu accent pe sănătatea reproducerii masculine, 
arată că în țările occidentale, expunerile combinate la bisfenoli 
și la alte substanțe chimice sunt asociate cu scăderea calității 
materialului seminal. 

7 Cum poate contribui biomonitorizarea 
umană la evaluarea dozei zilnice 
tolerabile (DZT) pentru BPA, astfel 
cum a fost stabilită de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară 
(EFSA)?

HBM4EU a derivat un HBM-GV de 230 µg/l pentru 
expunerea adulților la BPA și 135 µg/l pentru expunerea 
copiilor la BPA (>3 ani) (Ougier et al. 2021). Această HBM-
GV a fost stabilită la o concentrație urinară de BPA totală în 
concordanță cu DZT temporară (DZT-t) de 4 µg/kilocorp/zi, 
astfel cum a fost calculată de EFSA în 2015.Grupul științific 
pentru materialele care intră în contact cu produse alimentare, 
enzime, arome și mijloace auxiliare de prelucrare (CEF) din 
cadrul EFSA a publicat recent o reevaluare a DZT-t, care ar 
urma să fie redusă de la 4 μg/kilocorp/zi la 0,04 ng/kilocorp/zi 
din BPA total. Dacă această nouă DZT este confirmată, toate 
probele europene măsurate vor depăși DZT. HBM4EU ar 
recomanda apoi ca valorile orientative pentru substituenții BPA 
să fie revizuite și ajustate.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Este important să se elimine BPA vechi 
din ciclurile materialelor (și anume 
deșeuri de la rolele de casă de marcat) 
atunci când se pune în aplicare o 
economie circulară, pentru a proteja 
sănătatea umană?

HBM4EU pregătește un raport privind anumite substanțe 
chimice din economia circulară, inclusiv bisfenoli. Raportul 
se va concentra asupra modului în care biomonitorizarea 
umană poate sprijini înțelegerea expunerii la substanțe 
chimice prin intermediul fluxurilor de materiale alternative 
și al reciclării. Acest aspect va fi abordat prin cinci studii de 
caz, din care trei se vor concentra pe bisfenoli – în bunurile de 
consum din plastic reciclat, în hârtia reciclată și în expunerea 
alimentară prin reutilizarea nămolurilor de epurare și a apelor 
reziduale pe terenuri agricole. 

GOLURI DE CUNOȘTINȚE 

HBM4EU a dezvoltat cercetări de calitate în sprijinul întrebărilor 
despre politică. Persistă însă anumite goluri de cunoștințe.

Este necesară cartografierea substituirii BPA, care să includă 
date de biomonitorizare umană despre bisfenolii mai puțin 
reglementați, precum și investigarea expunerii umane și 
evaluarea necesității de reglementări suplimentare. 

Întrucât bisfenolii sunt contaminanți cu timp scurt de 
înjumătățire, este important să se reevalueze protocoalele 
de prelevare de probe: sunt prelevările de probe instantanee 
suficiente pentru a reflecta expunerea sau trebuie să 
combinăm mai multe probe pentru fiecare individ pentru a 
diminua erorile cauzate de variația expunerii?

Trebuie analizat în continuare impactul bisfenolilor asupra 
sănătății (în special al substituenților), pentru a sprijini evaluarea 
pericolelor și a riscurilor, precum și pentru a evalua impactul 
acțiunilor de reglementare – cele deja în vigoare și viitoarele 
restricții mai ample privind expunerea populației europene la 
bisfenol. 

De asemenea, trebuie identificați biomarkerii suplimentari 
de efect asociați expunerii la bisfenol (inclusiv biochimici și 
epigenetici) și trebuie stabilit dacă acești markeri de efect sunt 
comuni tuturor compușilor bisfenolului.

Este urgent să se continue investigarea expunerii la amestecuri 
de bisfenol și a efectelor acestora asupra sănătății.
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