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Bisfenoli

1    Usklajene študije HBM4EU so raziskava, namenjena zbiranju čim bolj usklajenih vzorcev in podatkov iz humanega biomonitoringa iz (nacionalnih) študij, 
da bi določili podatke o trenutni notranji izpostavljenosti, reprezentativne za evropsko populacijo/državljane na nekem geografskem območju.

V tem povzetku politike so strnjeni škodljivi učinki 
bisfenolov na zdravje ljudi, njihove glavne poti 

izpostavljenosti pri ljudeh in načini, na katere lahko 
humani biomonitoring prispeva k oblikovanju politike EU. 

GLAVNA SPOROČILA

• V okviru projekta HBM4EU so bili pridobljeni podatki 
iz humanega biomonitoringa (HBM) za vso EU, 
tako z zbiranjem podatkov iz različnih študij kot 
s pridobivanjem novih podatkov v 11 državah, ki 
zastopajo štiri evropske regije (sever, vzhod, jug in 
zahod). To je največja zbirka podatkov iz HBM za 
bisfenol A (BPA) in njegova nadomestka bisfenol S (BPS) 
in bisfenol F (BPF) v Evropi.

• BPA je v okolju splošno razširjen in vsi odrasli v Evropi 
so mu izpostavljeni vsaj v zelo nizkih koncentracijah. 
BPS in BPF, ki se uporabljata kot nadomestka, so v 
okviru HBM4EU zaznali pri 50 % odraslih.

• Po celotni Evropi so ravni izpostavljenosti BPA višje 
od ravni izpostavljenosti za nadomestka BPF in BPS. 
Severno območje je na splošno manj izpostavljeno tem 
bisfenolom kot druga območja.

• Ne sme se zanemariti tveganja zaradi poklicne 
izpostavljenosti, saj je bilo ugotovljeno morebitno 
tveganje za delavce, zlasti v industrijskih okoljih z 
ravnmi izpostavljenosti BPA, ki so bile za 10- do 20-krat 
višje od osnovnih izpostavljenosti.

• Na podlagi preteklih študij in modeliranja 
poti izpostavljenosti se zdi, da je glavna pot 
izpostavljenosti pri ljudeh prehrana, pri čemer lahko 
bisfenoli v hrano ali pijačo prehajajo iz posod za 
hrano, embalaže ali stekleničk za dojenčke. 

• Študije modeliranja HBM4EU o toksikokinetiki in 
porazdelitvi v tkivih (vključno s plodom), potekom 
neželenega izida in bioloških označevalcih učinka 
krepijo skrb, da bi bila lahko notranja izpostavljenost 
BPA, BPS in BPF ter drugim bisfenolom povezana z 
različnimi izidi za zdravje ljudi in okolja. Na osmih 
od desetih lokacij za vzorčenje je vsaj 5 % odraslih 
Evropejcev (starih 20–39 let) iz usklajenih študij 
HBM4EU1 preseglo orientacijsko vrednost za humani 
biomonitoring 1 µg/l za BPS, zlasti v južni Evropi. 

• Družbeni pomisleki glede endokrinih motilcev 
so izrazito povezani z bisfenoli in kampanjami za 
ureditev zlasti BPA.

 OZADJE: HBM4EU

Evropska pobuda za humani biomonitoring, HBM4EU, ki 
poteka od leta 2017 do junija 2022, je skupno prizadevanje 
28 držav, Evropske agencije za okolje in Evropske 
komisije ter se sofinancira iz Obzorja 2020. Glavni cilj 
pobude je uskladiti in spodbujati humani biomonitoring 
v Evropi. S projektom HMB4EU je bila zbrana velika 
količina izboljšanih dokazov o dejanski izpostavljenosti 
prebivalcev kemikalijam in njihovih možnih učinkih na 
zdravje. Humani biomonitoring omogoča merjenje 

izpostavljenosti kemikalijam, in sicer z merjenjem samih 
snovi, njihovih presnovkov ali označevalcev poznejših 
učinkov na zdravje v telesnih tekočinah ali tkivih. Informacije 
o izpostavljenosti ljudi se lahko povežejo s podatki o virih in 
epidemiološkimi raziskavami, to pa se uporabi za pripravo 
raziskav, preprečevanja in politike, namenjenih obravnavi 
vrzeli v znanju in spodbujanju inovativnih pristopov. Za več 
informacij o samem projektu obiščite spletišče HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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REZULTATI PROJEKTA HBM4EU

Na podlagi projekta HBM4EU je bil pripravljen posodobljen 
informativni dokument z odgovori na glavna vprašanja politike 
in za razpravo o najnovejših raziskavah. Za nadaljnjo podporo 
trenutnim in prihodnjim študijam HBM je bilo v okviru projekta 
HBM4EU pripravljeno različno javno dostopno temeljno gradivo 
za usklajen pristop k načrtovanju in izvedbi študij HBM v Evropi. 
Projekt je prinesel tudi bistvene rezultate o izpostavljenosti 
bisfenolom in učinkom te izpostavljenosti na zdravje.

• S projektom HBM4EU so bili položeni temelji za 
evropsko platformo HBM za merjenje izpostavljenosti 
ljudi prednostnim kemikalijam (vključno z bisfenoli) in 
povezanih učinkov na zdravje na usklajen način in z 
nadzorom kakovosti. Uveden je bil program za zagotavljanje 
kakovosti/nadzor kakovosti, da bi se vzpostavila evropska 
podatkovna zbirka kandidatnih laboratorijev z enakovrednimi 
kvalifikacijami za analiziranje bioloških označevalcev 
izpostavljenosti.

• V preglednici HBM4EU je prikazanih 33 združenih naborov 
podatkov iz HBM iz osmih evropskih držav, v katerih so bili 
vzorci odvzeti med letoma 2002 in 2015. Vključuje seznam 
ustreznih bioloških označevalcev, matrik in analitičnih metod. 
Na platformi IPCHEM so prikazani metapodatki iz HBM za 
44 naborov podatkov o bisfenolih. 

• V usklajenih študijah HBM4EU so merili koncentracije BPA, 
BPS in BPF v vzorcih urina, pridobljenih v obdobju 2014–
2021 od odraslih ljudi v starosti 20–39 let v 11 evropskih 

državah (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU), kar 
predstavlja 2 756 posameznikov.

• Oblikovan je bil namenski toksikokinetični model, temelječ 
na fiziologiji (PBTK), ki je povezal podatke iz HBM, okoljski 
monitoring in modeliranje zunanje izpostavljenosti, z 
njegovim izvajanjem pa so bile iz podatkov iz HBM iz projekta 
HBM4EU pridobljene ocene vnosa BPA, BPS in BPF. 

• Študije poteka neželenega izida o nadomestkih BPA – BPS 
in BPF – so pokazale, da sta ti spojini povezani z učinki na 
zdravje, kot so presnovne bolezni in rak.

• Oblikovani so bili novi označevalci učinka, ki so BPA povezali 
z učinki na zdravje (npr. vedenje) in za katere se je pokazala 
dodana vrednost glede študij pri ljudeh, saj povečujejo 
težo dokazov za vzročno zvezo med izpostavljenostjo in 
škodljivimi izidi za zdravje.

• V projektu HBM4EU so bile izvedene tudi študije zmesi, ki so 
pomembne za bisfenolno družino spojin.

• Za BPA in BPS so bile izpeljane orientacijske vrednosti 
za humani biomonitoring (HBM-GV), za BPF pa je bila 
pripravljena dokumentacija o snovi. Orientacijska vrednost 
za BPA, ki upošteva vpliv na zdravje, je bila v skladu z 
nedavnim osnutkom mnenja agencije EFSA o dopustnem 
dnevnem vnosu spremenjena (glej odgovor na 7. vprašanje 
politike).

IZPOSTAVLJENOST IN UČINKI NA ZDRAVJE

Na podlagi razpoložljivih podatkov iz študij humanega 
biomonitoringa je odrasla populacija (stara 20–39 let), 
analizirana v projektu HBM4EU, stalno izpostavljena BPA in pri 
njej obstaja tveganje zaradi notranje izpostavljenosti. 

Uporabljajo se vedno večje količine številnih drugih bisfenolov, 
kar povzroča naraščajoče ravni izpostavljenosti tem snovem. 
O povišanih koncentracijah BPF in BPS so na primer poročali v 
zvezi z vzorci odraslih iz usklajenih študij HBM4EU. 

Poudariti je treba, da večina informacij, ki je na voljo o 
izpostavljenosti ljudi bisfenolom, prihaja iz študij o BPA, medtem 
ko je do zdaj druge bisfenole proučevalo razmeroma malo 
študij. BPA je predmet vedno več omejitev in nadomeščajo ga 
drugi bisfenoli. 

BPA je endokrini motilec in torej vpliva na zdravje ljudi. 
Pokazalo se je, da BPA povzroča različne endokrine motnje, 
ki so usmerjene na steroidne in ščitnične hormone. Za druge 
bisfenole, vključno z BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE in BPB, prav 
tako obstaja sum, da so endokrini motilci. Študije v okviru 
projekta HBM4EU so zagotovile dodatne dokaze o toksičnosti 
nadomestkov BPA, zlasti glede izpostavljenosti plodu in izidov, 
kot sta debelost ali rak. 

V sklopu projekta HBM4EU je bila pripravljena infografika s 
pregledom glavnih virov izpostavljenosti BPA (okoljska, poklicna, 
potrošniška), poti izpostavljenosti (z zaužitjem, z vdihavanjem, 
prek kože) in učinkov na zdravje (Slika 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/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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Slika 1. Pregled virov izpostavljenosti, poti in učinkov na zdravje, povezanih z bisfenoli

Kje jih lahko najdemo?

Bisfenoli so lahko prisotni v 
plastičnih izdelkih s temi piktogrami:

Možni viri 
izpostavljenosti

Kako lahko bisfenoli 
vstopijo v telo?

Kako lahko bisfenoli vplivajo na zdravje?

Poklicna 
izpostavljenost 
(blagajniki, ki 
delajo z računi)

Tekstil

Plastična namizna 
posoda

Varnostna oprema

Kontaminiran 
zrak in prah

Poklicna 
izpostavljenost 
(proizvodnja BPA)

Nizka porodna 
teža

Neplodnost

Opomba: Navedene informacije veljajo 
predvsem za bisfenol A (BPA), vendar 
se domneva, da imajo bisfenoli F, M in S 
številne podobne škodljive učinke na zdravje 
kot BPA.

Debelost in 
presnovne 
bolezni

Hormonsko 
pogojeno tveganje 
za raka (BPA)

Kardiovaskularne 
bolezni (BPA)

Učinki na razvoj 
imunskega sistema

Učinki na razvoj 
živčevja (BPA)

Z zaužitjem

Primarni vir 
izpostavljenosti je 
prehrana (BPA)

Z absorpcijo prek kože

Z vdihavanjem

Pločevinke

Igrače

Zobozdravstveni 
materiali

POLIKARBONAT DRUGO

POLIKARBONAT DRUGO

POLIKARBONAT DRUGOPOLIKARBONAT DRUGO

PRISPEVEK ZA POSTOPKE POLITIKE IN 
USTREZNI UKREPI POLITIKE

V zadnjem desetletju so bili sprejeti različni ukrepi za ureditev 
bisfenolov, v naslednjih nekaj letih pa se pričakujejo dodatni 
regulativni ukrepi. Rezultati projekta HBM4EU so prispevali k 
posvetovanjem o trajnostni strategiji za kemikalije, akcijskem 
načrtu za ničelno onesnaževanje in posvetovanjem z agencijo 
EFSA. Vse omenjeno je na voljo v oddelku spletišča HBM4EU 
„Science to Policy“.

Na ravni EU je bilo sprejetih več ukrepov politike za 
obravnavanje izpostavljenosti ljudi bisfenolom. Ti zajemajo 
i) izvajanje širše zakonodaje o kemikalijah, ii) potrošniške 
izdelke (npr. igrače, medicinske pripomočke), iii) poklicno 
izpostavljenost in iv) okolje (npr. emisije v zrak in vodo).  

Agencija ECHA je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 o 
registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) 
BPA opredelila kot snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost, zaradi 
morebitnega povzročanja endokrinih motenj za zdravje ljudi in 
okolje. 

V skladu z uredbo REACH je bila z letom 2016 (z učinkom 
od leta 2020) omejena uporaba BPA v termo papirju, z 
mejo migracije ≤ 0,02 %. Poleg tega je v skladu z Uredbo 
(EU) 2018/213 BPA prepovedan v lakih ali premazih, ki se 
nanašajo na materiale in izdelke za uporabo v embalaži za 
hrano za otroke (npr. formula za dojenčke, hrana za dojenčke). 

V več državah so sprejeli dodatne ukrepe. Francija je na primer 
prepovedala BPA v vseh materialih za stik z živili (francoski 
zakon št. 2012-1442), druge države (Danska, Belgija in Švedska) 
pa so ga prepovedale v materialih, namenjenih otrokom do 
starosti 3 let.

Agencija je leta 2015 izvedla ponovno oceno izpostavljenosti 
in toksičnosti BPA, v kateri je uporabila izpopolnjeno 
metodologijo in nove podatke, pri čemer je začasno vrednost 
TDI za BPA spremenila s 50 na 4 μg/kg tm/dan. Pred kratkim, 
decembra 2021, je agencija EFSA objavila osnutek mnenja, v 
katerem predlaga znižanje dopustnega dnevnega vnosa (TDI) 
za BPA s 4 μg/kg tm/dan na 0,04 ng/kg tm/dan. To pomeni 
zmanjšanje za pet velikostnih razredov glede na predhodno 
vrednost, določeno leta 2015. 

Nemški organi preučujejo morebitna tveganja BPA in drugih 
podobnih bisfenolov na okolje. Pričakuje se, da bodo predlog za 
omejitev pri agenciji ECHA vložili aprila 2022.

Leta 2020 je Odbor za oceno tveganja pri agenciji ECHA sprejel 
usklajeno razvrstitev BPS kot H360FD BPAF bi bil glede na 
predlog za usklajeno razvrstitev razvrščen kot H360F.

Leta 2022 so agencija ECHA in države članice ocenile skupino 
148 bisfenolov in priporočile omejitev več kot 30 bisfenolov 
zaradi njihovih morebitnih učinkov na hormone ali strupenosti 
za razmnoževanje. 

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/eli/reg/2018/213/oj
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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VPRAŠANJA POLITIKE

1 Kakšna je trenutna izpostavljenost 
populacije EU BPA, BPS in BPF?

Usklajene študije iz projekta HBM4EU kažejo, da so srednje 
vrednosti BPA v urinu še vedno izrazite v vseh evropskih 
regijah, med 0,55 in 2,35 µg/g kreatinina in vrednosti P95 
med 2,41 in 12,19 µg/g kreatinina pri odraslih iz 11 držav iz vse 
Evrope. 

Vrednosti P50 in P95 koncentracij BPS v urinu so v razponu 
0,06–0,34 µg/g kreatinina (v štirih študijah je vrednost P50 pod 
mejo zaznavnosti: 0,01, 0,09 in 0,05 µg/l) oziroma 0,39–8,77 
µg/g kreatinina. Vrednosti P50 in P95 koncentracij BPF v urinu 
so v razponu 0,10–0,72 µg/g kreatinina (v treh študijah je 
vrednost P50 pod mejo zaznavnosti: 0,03 in 0,15 µg/l) oziroma 
0,56–17,03 µg/g kreatinina. Srednje vrednosti nadomestkov 
BPA v urinu (BPS in BPF) se v nekaterih evropskih državah 
povečujejo (v primerjavi s projektom DEMOCOPHES), kar 
sproža vse večjo zaskrbljenost glede izpostavljenosti BPS in 
BPF v Evropi.

2 Ali različni regulativni nadzorni ukrepi 
v EU glede BPA vodijo k različnim 
izpostavljenostim?

Od leta 2011 se na evropski ravni sprejemajo različni ukrepi za 
omejitev izpostavljenosti populacije BPA. V vsej Evropi je bila 
prepovedana njegova uporaba v stekleničkah za dojenčke 
(Direktiva Komisije 2011/8/EU), od leta 2018 pa je njegova 
uporaba dodatno omejena v nekaterih materialih, namenjenih 
za stik z živili. Primerjava rezultatov različnih usklajenih študij 
iz projekta HBM4EU s štirih evropskih geografskih območij 
(sever, vzhod, jug in zahod) je pokazala, da so v celi Evropi 
ravni izpostavljenosti BPA višje od ravni izpostavljenosti 
nadomestkoma (BPF in BPS). Severno območje je na splošno 
manj izpostavljeno bisfenolom kot druga območja. Ob 
primerjavi podatkov iz projekta HBM4EU s podatki projekta 
DEMOCOPHES lahko opazimo nekatere razlike (npr. 
zmanjšanje BPA na Danskem in povečanje na Poljskem in v 
Luksemburgu, povečanje BPS na Češkem), vendar za zdaj še ni 
jasno, ali je to povezano z razlikami v ureditvah.

3 Ali so ravni izpostavljenosti bisfenolom 
zaskrbljujoče za zdravje?

Ravni izpostavljenosti BPA, izmerjene pri odrasli populaciji 
v usklajenih študijah v sklopu projekta HBM4EU, so 
nižje od uveljavljenih orientacijskih vrednosti za humani 
biomonitoring, temelječih na začasnem dopustnem dnevnem 
vnosu (t-TDI) 4 µg/kg tm/dan. Ob upoštevanju novega 
predloga agencije EFSA za TDI vse izmerjene vrednosti 
občutno presegajo orientacijsko vrednost za humani 
biomonitoring, ki se lahko izpelje iz novega TDI.

Na osmih od desetih lokacij za vzorčenje je vsaj 5 % odraslih 
Evropejcev (starih 20–39 let) iz usklajenih študij HBM4EU 
preseglo orientacijsko vrednost za humani biomonitoring 
(HBM-GV) 1 µg/l za BPS. Študije, v katerih je bila prekomerna 
vrednost najbolj izrazita, so bile izvedene v južni Evropi. 

V kohortni študiji primera HBM4EU so izpostavljenost BPA v 
otroštvu povezali z morebitnim biološkim označevalcem učinka, 
nevrotrofičnim dejavnikom možganskega izvora (brain-derived 
neurotrophic factor – BDNF), in potekom neželenega izida, ki je 
vodil v vedenjske in kognitivne spremembe.

V usklajenih študijah se je pokazala hkratna izpostavljenost 
BPA in njegovima nadomestkoma BPS in BPF, zato je treba 
razmisliti o študijah zmesi, zlasti ker se zdi, da nadomestka 
BPA povzročata podobne učinke kot BPA in ju je mogoče 
povezati s podobnimi poteki neželenega izida.
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4 Ali je poklicna izpostavljenost 
blagajnikov zaskrbljujoča za zdravje? 

Prisotnost BPA v termo papirju ogroža zlasti blagajnike, ki 
so v stalnem stiku z materialom. Uporaba BPA v termo papirju 
je bila leta 2016 omejena, omejitev je začela veljati leta 2020. 
Zaradi osnovne izpostavljenosti iz okolja ni mogoče izpeljati 
vrednosti HBM-GV za delavce. Sistematični pregled v sklopu 
projekta HBM4EU o biološkem monitoringu izpostavljenosti 
BPA, BPS in BPF (Bousoumah in sodelavci, 2021) je razkril 
30 študij o poklicnem humanem biomonitoringu BPA ter samo 
štiri publikacije o BPS in dve o BPF. Glede na trenutne politike, 
ki vodijo k nadomeščanju BPA z analognimi snovmi, je treba 
raziskati poklicno izpostavljenost tem snovem, tudi BPS in BPF. 
To bi med drugim vključevalo proučitev dela blagajnikov, pri 
katerem so BPA morda nadomestili z BPS.

Podatki, zbrani v okviru projekta, kažejo, da se tveganja zaradi 
poklicne izpostavljenosti ne sme zanemariti (ugotovljeno 
je bilo morebitno tveganje za delavce, zlasti v industrijskih 
okoljih z ravnmi izpostavljenosti BPA, ki so bile za 10- do 20-
krat višje od osnovnih izpostavljenosti) in da je treba v zvezi z 
izpostavljenostjo BPS sprejeti zaščitne ukrepe. 

5 Kako strupena sta nadomestka BPA in 
ali so trenutne ravni izpostavljenosti 
zaskrbljujoče?

Z računskimi orodji, razvitimi v sklopu projekta, so ugotovili, da 
je debelost ena od glavnih potencialnih končnih točk BPS za 
zdravje, in BPF povezali s potekom neželenega izida (AOP) za 
raka ščitnice. 

Priporočene vrednosti HBM-GV za BPS temeljijo na povzročanju 
endokrinih motenj, ki se pojavijo pri živalih v zelo nizkih 
odmerkih, in so bile v projektu HBM4EU določene pri 1 µg/l 
na podlagi študij toksičnosti pri živalih za mlečne žleze in 
toksičnosti za nevrološki razvoj. 

6 Ali obstajajo dokazi za učinke zelo 
majhnih odmerkov v zmeseh?

Dve različni študiji primera iz projekta HBM4EU preučujeta 
učinke majhnih odmerkov v zmeseh. Raziskava o 
biomonitoringu hkratne izpostavljenosti bisfenolom (BPA 
in analogom) pri potrošnikih živil v pločevinkah kaže, da so 
bili udeleženci, ki so zaužili veliko hrane v pločevinkah, bolj 
izpostavljeni BPA v primerjavi s kontrolno skupino (Nadal 
in sodelavci 2020). Ocena tveganja zmesi s poudarkom na 
moškem reproduktivnem zdravju kaže, da je v zahodnih državah 
kombinirana izpostavljenost bisfenolom in drugim kemikalijam 
povezana z zmanjšanjem kakovosti sperme. 

7 Kako lahko humani biomonitoring 
prispeva k ocenjevanju dopustnega 
dnevnega vnosa (TDI) za BPA, kot ga 
določa Evropska agencija za varnost 
hrane (EFSA)?

V sklopu projekta HBM4EU je bila izpeljana vrednost 
HBM-GV 230 µg/l za izpostavljenost BPA pri odraslih in 
135 µg/l za izpostavljenost BPA pri otrocih  (> 3 leta) (Ougier 
in sodelavci 2021). Ta vrednost HBM-GV je bila določena kot 
koncentracija celotnega BPA v urinu, skladno z začasnim TDI 
(t-TDI) 4 µg/kg tm/dan, kot je vrednost leta 2015 izpeljala 
agencija EFSA. Pred kratkim je Panel za materiale, namenjene 
za stik z živili, encime in pomožna tehnološka sredstva (CEP) 
pri agenciji EFSA izdal ponovno oceno t-TDI, ki predvideva 
znižanje vrednosti  s 4 μg/kg tm/dan na 0,04 ng/kg tm/dan 
celotnega BPA. Če bo novi TDI potrjen, ga bodo vsi izmerjeni 
evropski vzorci presegali. V tem primeru bi se v sklopu 
pobude HBM4EU predlagala ponovni pregled in prilagoditev 
orientacijskih vrednosti za nadomestka BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Ali je treba pri izvajanju krožnega 
gospodarstva izločiti obstoječi BPA 
iz ciklov materialov (tj. odpadne role 
papirja za račune), da se zaščiti zdravje 
ljudi?

HBM4EU pripravlja poročilo o posebnih kemikalijah v krožnem 
gospodarstvu, tudi bisfenolih. Poročilo bo osredotočeno na 
to, kako lahko humani biomonitoring podpre razumevanje 
izpostavljenosti kemikalijam prek tokov sekundarnih 
surovin in recikliranja. To se bo obravnavalo v petih študijah 
primera, od katerih se bodo tri osredotočile na bisfenole: 
v potrošniškem blagu iz reciklirane plastike, v recikliranem 
papirju ter prek prehranske izpostavljenosti zaradi ponovne 
uporabe blata iz čistilnih naprav in odpadnih voda na kmetijskih 
zemljiščih. 

VRZELI V ZNANJU 

V okviru pobude HMB4EU so bile oblikovane kakovostne 
raziskave za podporo vprašanjem politike. Nekaj vrzeli v znanju 
pa še ostaja.

Potrebni so kartiranje nadomestkov BPA, kar vključuje podatke 
iz humanega biomonitoringa o manj reguliranih bisfenolih, ter 
preučitev izpostavljenosti ljudi in ocena potrebe po dodatni 
ureditvi. 

Ker so bisfenoli kontaminanti s kratko razpolovno dobo, je 
pomembna ponovna ocena protokolov vzorčenja: ali točkovno 
vzorčenje zadošča za prikaz izpostavljenosti oziroma ali je 
potrebno kombiniranje več vzorcev na posameznika, da se 
zmanjšajo napake zaradi razlik v izpostavljenosti?

Podrobneje je treba raziskati učinke bisfenolov na zdravje (zlasti 
nadomestkov), da se podpre ocena nevarnosti in tveganj ter 
ovrednoti vpliv regulativnih ukrepov, tako že vzpostavljenih 
kot prihodnjih širših omejitev izpostavljenosti bisfenolom pri 
evropski populaciji. 

Opredeliti je treba tudi dodatne biološke označevalce 
učinka, povezane z izpostavljenostjo bisfenolom (vključno z 
biokemičnimi in epigenetskimi), in določiti, ali so ti označevalci 
učinka skupni vsem spojinam z bisfenolom.

Nujno je nadaljnje preučevanje izpostavljenosti zmesem z 
bisfenolom in njihovih učinkov na zdravje.



Ta projekt je prejel finančna sredstva iz 
okvirnega programa Evropske unije za 
raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi 
sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 733032.

Koordinator HBM4EU: 
Nemška agencija za okolje hbm4eu@uba.de

Koordinator vozlišča znanja: 
Evropska agencija za okolje hbm4eu@eea.europa.eu
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