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PFAS
В настоящия преглед на политиките е обобщено неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве на перфлуороалкилираните и 

полифлуороалкилираните съединения (PFAS), основните пътища на 

експозиция за хората и по какъв начин човешкият биомониторингът 

на PFAS би могъл да бъде от полза за развитието на политиката на ЕС. 

PFAS са голяма група създадени от човека химикали, които намират 

широка употреба в редица приложения в промишлеността и 

потребителските стоки. PFAS са устойчиви в околната среда и 

проявяват тенденция към биоакумулиране в хранителните вериги. 

Много PFAS са доказано токсични за човешкото здраве.

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ

• Изследванията в съответствие с HBM4EU1 (2014—2021 г.) 

показаха базови нива на вътрешна експозиция на 12 PFAS 

за европейските тийнейджъри (1957 проби; възраст: 12—18 

години). 

• При 14,26 % от тестваните европейски тийнейджъри е 

надвишено вътрешното серумно ниво от 6,9 µg/L PFAS, 

референтната стойност на Европейския орган за безопасност 

на храните2 за приемлив седмичен прием от 4,4 ng/kg. 

Максималното надвишаване от индивидуалните изследвания 

е 23,8 %. Най-високите средни стойности се наблюдават в 

изследвания, проведени в Северна и Западна Европа.

• Данните относно PFAS от 17 изследвания в рамките на 

инициативата за човешки биомониторинг вече могат да се 

разгледат онлайн в таблото на Европейската инициатива 

за човешки биомониторинг. Настоящата експозиция 

надвишава референтните стойности на ЕОБХ за PFAS в 

някои части от популацията на ЕС.

• Концентрациите на PFAS като цяло са по-високи при 

мъжете с тенденция по-високи нива на експозиция да 

имат участници с по-високо ниво на образование. В някои 

изследвания по-високи нива на PFAS са наблюдавани при 

хора в по-напреднала възраст. 

• От наборите от данни от HBM4EU може да се направи 

заключение за тенденция на спад в концентрациите на 

PFOA и PFOS, но това не може да се каже за други PFAS.

КОНТЕКСТ: HBM4EU

Европейската инициатива за човешки биомониторинг, HBM4EU, 
която се провежда от 2017 г. до юни 2022 г., е съвместно усилие на 
28 държави, Европейската агенция за околна среда и Европейската 
комисия и е съфинансирана по линия на Хоризонт 2020. Основната 
цел на инициативата е да координира и да засилва човешкия 
биомониторинг в Европа. Чрез HBM4EU бяха осигурени множество 
подобрени доказателства за действителната експозиция на химикали 
чрез измерване или на самите вещества, техните метаболити, 

или на маркерите в телесните течности, или на тъканите за 
последващи въздействия върху здравето. Информацията 
относно експозицията на човека може да бъде свързана с 
данни относно източници и епидемиологични проучвания, за 
да послужи за научно изследване, предотвратяване и политики 
с цел преодоляване на недостига на знания и насърчаване на 
иновативни подходи. Ако желаете да прочетете повече относно 
самия проект, посетете уебсайта на HMB4EU.

1 Изследванията в съответствие с HBM4EU са проучване, насочено към събиране на проби и данни от човешки биомониторинг, които са възможно най-хармонизирани от (национални) 

изследвания, с цел извличане на текущи данни за вътрешна експозиция, представителни за европейското население/граждани в географска разгърнатост.

2 ЕОБХ: Европейски орган за безопасност на храните 



РЕЗУЛТАТИ ОТ HBM4EU

С HBM4EU бяха положени основите на платформа 
на Европейската инициатива за човешки 
биомониторинг с цел мониторинг на експозицията 
на човека на приоритетни химикали (включително 
PFAS) и свързаните въздействия върху здравето по 
хармонизиран начин с контрол на качеството. Беше 
изпълнена програма за осигуряване/контрол на качеството 
с цел създаване на база данни от лаборатории кандидати, 
които са квалифицирани в еднаква степен за извършване 
на анализ на биомаркерите на експозицията.

Като част от изследванията в съответствие с HBM4EU при 
тийнейджъри (12—18 години) бяха измерени биомаркери 
на експозиция до 12 PFAS. При около 14 % от тестваните 
европейски тийнейджъри е надвишено вътрешното 
серумно ниво от 6,9 µg/l PFAS, което съответства на 
референтната стойност на ЕОБХ за приемлив седмичен 
прием от 4,4 ng/kg. Максималното надвишаване от 
индивидуалните изследвания е било 23,8 %. Най-високите 
средни стойности се наблюдават в изследвания, проведени 
в Северна и Западна Европа.

Като допълнителна подкрепа за текущи и бъдещи 
изследвания в рамките на инициативата за човешки 
биомониторинг, по линия на HBM4EU бяха създадени 
голямо разнообразие от публичнодостъпни основни 
материали за хармонизиран подход с цел изследване 
на планирането и поведението в Европа, налични в 
онлайн библиотеката на HBM4EU. Бяха разработени 
различни протоколи за научни изследвания с цел 
допълнително анализиране на данните относно 
PFAS, включително европейските равнища на експозиция, 
разпределение на експозицията, географски сравнения, 

определящи фактори на експозиция, връзки с ефектите от 
експозицията (индекс на телесна маса (ИТМ) и метаболизъм, 
сексуално съзряване, астма и алергия) и биомаркер на 
въздействието от експозицията — анализ на пътя на 
въздействие върху здравето (сексуално съзряване и 
метаболизъм) (D10.10 План за статистически анализ за 
съвместно финансираните изследвания на WP8). Очаква 
се през 2022 г. да бъдат публикувани повече резултати.

Беше създаден списък с наличните биомаркери на 
ефектите относно PFAS и с нови биомаркери, който включва 
холестерол и адипонектин за нарушения на обмяната 
на веществата, хормони на щитовидната жлеза относно 
ендокринни смущения, хормони на репродуктивната 
система и киспептин за безплодие и сексуално съзряване, 
както и имунни и възпалителни маркери за астма. За да 
се запълнят пропуските в знанията, беше предоставена 
информация по отношение на механизмите и информация 
относно път, водещ до неблагоприятен ефект (AOP), във 
връзка с ефектите върху метаболизма, ефектите при 
раждане и имунната система.  

В оценката на риска от смеси от PFAS се прилагат три 
подхода за сравнение: подходът на фактора на относителен 
потенциал (RPF), подходът на индекса на опасност (HI), 
както и подходът на общата стойност Европейската 
агенция за безопасност на храните (ЕОБХ). Оценката на 
риска от смесите от PFAS надхвърля оценката на едно 
вещество, която обикновено е приложна и отразява 
по-скоро действителната експозиция на хората. Всеки от 
тези три подхода потвърждават заключението, достигнато 
в най-новото научно становище на ЕОБХ, според което 
съществува риск от текущите концентрации на експозиция.

ЕКСПОЗИЦИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

За общото население главният път на експозиция на PFAS е 
чрез храната и консумацията на замърсена питейна вода. В 
рамките на колекциите от данни на HBM4EU е установено, 
че начинът на хранене е важен фактор на експозиция 
за PFAS. По-високи серумни нива на PFNA и PFOS са 
свързвани с по-висока консумация на риба и морска храна 
(увеличение в серумните нива съответно с 20 % и 21 %) и 
с по-висока консумация на яйца (увеличение в серумните 
нива съответно с 14 % и 11 %). Освен това по-високата 
експозиция на PFAS е свързана с по-висока консумация 
на карантия (увеличение на експозицията с 14 %) и 

консумация на местна храна (увеличение на експозицията 
с 40 %). За други хранителни продукти (месо, бързи храни, 
питейна вода, мляко) не са установени връзки с отделни 
PFAS, или те са били слаби. Други главни определящи 
фактори за експозиция в колекциите от данни на HBM4EU 
бяха отдадени на определена кохорта, както и на пол, и на 
образование.

Фигура 1 предоставя преглед на основните източници на 
експозиция, пътища на експозиция и въздействия върху 
здравето, свързани с експозицията на PFAS.
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Фигура 1. Преглед на източниците, пътищата и въздействията върху здравето, свързани с PFAS

www.hbm4eu.eu Координатор на HBM4EU:
Немска агенция по околната среда hbm4eu@uba.de

Координатор на център за знания:
Европейска агенция по околна среда hbm4eu@eea.europa.eu

Къде е вероятно да бъдат открити?

PFAS могат да бъдат открити в потребителски продукти, например 
опаковки за храна и съдове за готвене; продукти за лична грижа, 
например шампоани, конец за зъби, лак за нокти и грим за очи; 
почистващи продукти, дамаски, кожа и килими, както и в продукти за 
ремонт на дома, например бои, лакове, лубриканти и уплътнители. 
Те могат да бъдат открити и в замърсена питейна вода (в близост до 
производствени съоръжения, съоръжения за обработка на отпадъци, 
тренировъчни полигони за пожарникари и военни и летища) или в храна 
(риба, месо, плодове и продукти от плодове, яйца, зеленчуци и продукти 
от зеленчуци поради замърсена почва).

Възможни източници на 

експозиция

Как PFAS могат да попаднат 

във Вашето тяло?

Какво може да е въздействието на PFAS върху 

Вашето здраве?

Как можете да намалите своята 

експозиция на микотоксини?

ЕС е предприел действия за понижение на експозицията на хората на PFAS. 
Например, PFOS, неговите соли и производни, както и PFOA, неговите соли 
и свързаните с PFOA съединения, са забранени от Регламент за устойчиви 
органични замърсители. Европейският орган за безопасност на храните 
е определил лимит за обема на PFAS, който може да е безопасен за 
консумация в храна в едноседмичен период. В ЕС са приети и ограничения 
по REACH за PFHxS и C9-C14 PFAS и те ще влязат в сила в следващите 
години за няколко употреби. Освен това, Директивата за питейна вода 
определя лимитни стойности за PFAS във водата за консумация от хора. 
Съвсем наскоро, Химическата стратегия за стабилност определи набор 
от действия за регулиране на PFAS като група, включително спирането 
на използването на PFAS в ЕС, освен ако тяхната употреба не е съществена.

За допълнителна информация за PFAS посетете раздела 
„Информационен документ на HBM4EU“.

PFAS КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

Домашен прах

Професионална 
експозиция 
(производство на PFAS, 
пожарникари, мазане на 
ски с вакса, хромиране…)

Битови потребителски 
продукти

Продукти за 
лична грижа

Кърма

Замърсена питейна 
вода

Замърсена храна

Хранителни продукти 
за консумация

Ако живеете във или в близост до области, 
за които се знае, че са замърсени с PFAS:

Избягвайте консумацията на домашно отгледани 
плодове и зеленчуци от тези области. Помолете 
местните власти да направят оценка на нивото на 
PFAS, за да сте сигурни, че те не съдържат PFAS

Избягвайте закупуването на бърза храна, 
опакована в устойчива на мазнина хартия

Избягвайте закупуването на бърза храна, 
продавана в съдържащи PFAS кутии, например 
някои кутии за пица

Когато закупувате продукти, които може да 
съдържат PFAS, попитайте за продукти без 
съдържание на PFAS. Уверете се, че продуктите не 
съдържат никакви вещества от PFAS групата, а не 
само PFOS и PFOA)

Проверете в онлайн приложения дали даден 
продукт съдържа PFAS

Вместо използването на готварски съдове с 
незалепващо покритие, използвайте съдове от 
керамика, неръждаема стомана или чугун

Избягвайте риболова и консумацията на риба от 
тези области

Този проект е получил финансиране от програмата за про-
учване и иновация на Европейския съюз Хоризонт 2020, в 
съответствие с Грантово споразумение № 733032

Избягвайте използването на допълнителни 
импрегниращи спрейове върху облекло и обувки

Следвайте препоръките на властите за 
употребата на вода

Чрез абсорбиране през кожата

Чрез поглъщане

Чрез вдишване

Въздействие 
върху 
репродукцията 
и фертилитета

Заболяване на 
щитовидната 
жлеза

Повишени 
равнища на 
холестерола

Имунотоксичност

Рак на бъбреците 
и тестисите

Токсичност за 
развитието

Увреждане на 
черния дроб

ПРИНОС КЪМ ПРОЦЕСИТЕ НА ПОЛИТИКАТА И 
СВЪРЗАНИТЕ МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА

Резултатите от HBM4EU допринесоха за консултации за стратегията 
за устойчивост в областта на химикалите, плана за действие 
за нулево замърсяване, както и консултации с ECHA и ЕОБХ. Те 
са достъпни в Science to Policy section (раздел „От наука до 
политика“) на HBM4EU.

Различни PFAS, например PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA и PFHxS, са включени в списъка на вещества, 
пораждащи особено голямо безпокойство (SVHC) по линия на 
регламент REACH поради техните устойчиви, биоакумулиращи 
и токсични (PBT) или много устойчиви и много биоакумулиращи 
вещества (vPvB)3 свойства. За някои PFAS има хармонизирана 
класификация и етикетиране на ЕС по линия на Регламент CLP като 
токсични за възпроизводството, черния дроб и като предполагаеми 
карциногени. 

Поради сериозни безпокойства, свързани с 
широкоразпространената употреба и замърсяване с PFAS, в 

европейската стратегия за устойчивост и в придружаващия 
документ относно PFAS беше предложен набор от действия 
за справяне с PFAS посредством групов подход в рамките на 
законодателство относно водите, устойчивите продукти, 
храните, промишлените емисии и отпадъците. Конкретни 
PFAS се регулират от няколко законодателни акта и действия за 
кръстосано регулиране. Те обхващат i) прилагане на международни 
конвенции, действия и споразумения, както и по-широко 
законодателство относно химикалите; потребителски продукти; 
iii) професионална експозиция и iv) околната среда (напр. емисии 
във въздуха и водата). Тези регламенти трябва да бъдат приети и 
затегнати.

През 2023 г. се очаква да бъде въведено ограничение по REACH 
за ограничаване на рисковете за околната среда от всички 
пер- и полифлуороалкилирани съединения (PFAS) за всички 
видове употреби, с изключение на тези, за които се счита, че са 
съществени. 

3
3 PBT: устойчиви, биоакумулиращи, токсични | vPvB: много устойчиви и много биоакумулиращи вещества



ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА

1 Каква е настоящата експозиция на 
населението на ЕС на PFAS и надхвърля 
ли тя граничните стойности във връзка 
с опазването на здравето4 (външни и 
вътрешни референтни стойности на 
човешкия биомониторинг), ако е налична?

Изследванията в съответствие с HBM4EU (2014—2021 г.) показаха 
базови нива на вътрешни концентрации на PFAS за тийнейджърите 

(12—18-годишна възраст). Бяха взети проби в 9 обекта за вземане на проби 

(Норвегия, Швеция, Словакия, Словения, Гърция, Испания, Германия, 

Франция, Белгия). 

Разработеният в рамките на HBM4EU показател разкрива, че 
настоящата вътрешна експозиция при тийнейджърите надвишава 
референтните стойности за сумата от 4-те PFAS. Показателят, базиран 

на данни относно вътрешна експозиция от европейските тийнейджъри, 

разкрива, че комбинираната експозиция на тийнейджърите в ЕС на PFOS, 

PFOA, PFNA и PFHxS надвишава граничната стойност на ЕОБХ във връзка 

с опазването на здравето при част от участниците. Надвишаването в 

различните изследвания и места варира от 1,34 % до 23,78 % при участници 

със степен на надвишаване (P95/6,9 μg/L), която варира от 0,74 до 1,78. При 

проведените в Западна и Северна Европа изследвания е имало най-много 

тийнейджъри, при които референтната стойност е била надвишена.

Средните концентрации в различните европейски изследвания са в еднакъв 

диапазон, напр. стойностите на P50 за PFOA варират от 0,76 до 4,8 µg/L, 

нивата на PFNA — от 0,28 до 0,86 µg/L и PfHxS — от 0,18 до 1,61 µg/L. PFOS 
остават доминиращото сродно химично съединение; стойностите на 

P50 варират от 1,67 µg/L до 8,06 µg/L. Тези нива подкрепят докладваните в 

последното становище на ЕОБХ относно рисковете за здравето на човека, 

свързани с наличието на перфлуороалкилирани съединения в храната.

2 Обуславя ли се експозицията от храненето, 
експозицията на потребителите, професията 
или замърсяването на околната среда?

Що се отнася до определящите фактори за експозицията в колекциите от 

данни за HBM4EU, освен кохорта, пола и образованието, храненето също 

беше определено като важен определящ фактор за PFAS. По-високи серумни 

нива на PFNA и PFOS са свързвани с по-висока консумация на риба и морска 

храна (увеличение в серумните нива съответно с 20 % и 21 %) и с по-висока 

консумация на яйца (увеличение в серумните нива съответно с 14 % и 

11 %). Освен това по-високата експозиция на PFAS е свързана с по-висока 

консумация на карантия (увеличение на експозицията с 14 %) и консумация 

на местна храна (увеличение на експозицията с 40 %). За други хранителни 

продукти (месо, бързи храни, питейна вода, мляко) не са установени връзки с 

отделни PFAS, или те са били слаби. 

Що се отнася до професионалната експозиция, беше проведено изследване 

с цел да се разследва експозицията на PFAS в съоръжения за поставяне на 

хроматно покритие. Общо 155 кръвни проби на работници са анализирани от 

пет изследвания. Резултатите ще бъдат налични преди юни 2022 г.

3 Кои области и компоненти на околната среда 
в Европа са замърсени с PFAS?

PFAS се натрупват в околната среда и е установено, че замърсяват 

повърхностни, подпочвени води и питейна вода и че се натрупват 

в растенията. Обектите за производство на PFAS, зоните за 
противопожарно обучение, летищата и съоръженията за депониране 
отпадъци, както и пречиствателните станции за отпадъчни води 
могат да доведат до замърсяване на околната среда, което на свой 
ред води до експозицията на хората, живеещи в тези области. 
Понастоящем са известни няколко огнища в различни държави (напр. 

Германия, Швеция, Италия, Испания, Нидерландия, Белгия, Дания и Австрия). 

Може да се приеме, че горещи точки съществуват в повечето европейски 

държави. HBM4EU разработва документ с насоки относно човешкия 
биомониторинг, оценката на риска за здравето и комуникацията за 
риска в горещи точки (на PFAS).

4 За вещества, които надвишават граничните стойности във връзка с опазването на здравето, не могат да се изключат въздействия върху здравето.
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4 Може ли да се наблюдават разлики в 
профилите на PFAS в различните групи от 
населението и различните времеви периоди?

Географски различия във вътрешната експозиция могат да се наблюдават в 
изследванията в съответствие с HBM4EU относно PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS и 
сумата от тях. Най-високите средни стойности се наблюдават в изследвания, 
проведени в Северна и Западна Европа.

За да се изследват разликите в профилите на PFAS в различните времеви 
периоди, е необходим анализ на проучванията на тенденциите във 
времето, които понастоящем не са налични на европейско равнище. 
Досега данни относно тенденциите във времето са налични за сумата 
Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) само за Германия. При сравняване на 
равнищата на PFAS в кръвни проби на млади хора от германската 
Банка за екземпляри от околната среда в периода от 2007 г. до 2019 г. 
може да се види ясен спад. Макар че максималната стойност на P95 (P50) за 
сумата от 4-те PFAS е била 28,87 (13,82) µg/L през 2007 г., през 2019 г. тя е 
била едва 8,28 (4,59) µg/L. Данните от две изследвания на майки и деца във 
Виена/Австрия също са показали спад в стойностите на Р50 за сумата от 
4-те PFAS от 4,3 %µg/l през 2010 г. на 2,2 µg/l през 2019 г.

Набори от данни са налични и за отделни PFAS в други държави: Норвегия, 
Германия, Белгия, Испания, Словакия, Дания и Чешката република. 

5 Какви са нивата на PFAS и въздействията 
върху здравето в уязвимите групи на 
населението?

Анализите на епидемиологични данни от кохортни проучвания, извършени 
в рамките на консорциума на HBM4EU, показват връзки на по-високи 
нива на изходни PFAS с повишена склонност към инфекции при децата до 
4 годишна възраст и честота на употреба на антибиотици до юношеска 
възраст. Бяха открити връзки с по-неблагоприятен профил на риск за 
сърдечно-съдовата система на базата на профил на по-висок холестерол и 
липиди, по-висока кръвна глюкоза на гладно, ИТМ и кръвно налягане, по-
голямо телесно тегло, резултат на ИТМ и обиколка на талията при момчета 
на 9-годишна възраст. Сместа от PFAS е свързана с увеличение 
на нивата на триглицеридите и инсулина и със спад в HDL-
холестерола, както и със скромно взаимодействие на ендогенни хормони. 
Пренаталната експозиция на PFAS би могла също да бъде свързана 
със смущения на репродуктивната система например прееклампсия 
и високо кръвно налягане по време на бременност, закъснение на 
първата менструация и абнормална менструация/продължителност, 
понижено тегло при раждане, продължителност и промяна в гестационната 
продължителност, спад в качеството и броя на сперматозоидите. В едно 
изследване бяха открити взаимовръзки с аногениталното разстояние при 
момичетата и риска от церебрална парализа при момчетата.

6 Има ли разлика в експозицията на 
населението на ЕС на регулирани и 
нерегулирани PFAS? Ограниченията доведоха 
ли до намаляване на експозицията?

Засега PFOS и PFOA все още са веществата, които се намират в най-високи 
концентрации в кръвта в Европа, но в много човешки проби се намират 
и други съединения на PFAS. Алтернативните съединения на PFAS имат 
по-ниски нива на експозиция в сравнение с регулираните съединения на 
PFAS. Поради голям дял неоткрити алтернативни съединения на PFAS и 
голяма разлика в абсолютните стойности на границата на количествено 
определяне (LOQ), достигнати в изследванията, е необходимо LOQ да се 
понижи в химичния анализ. Показателите за човешки биомониторинг 
показват нива на човешки биомониторинг за регулирани и все още 
нерегулирани PFAS.

Според становището на ЕОБХ относно PFOS и PFOA в храната 
като цяло след 2000 г. серумните/плазмените концентрации на 
PFOS и PFOA, а в някои изследвания и на PFHxS, са намалели, но 
концентрациите на PFNA, PFDA и PFUnDA са се увеличили.
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7 Ограничаването на PFOS според Регламента 
за устойчивите органични замърсители 
довело ли е до намаляване на експозицията?

От оценката на ефективността съгласно Стокхолмската 
конвенция беше заключено, че нивата на PFOS изглежда 
постепенно намаляват. Колекциите от данни в HBM4EU 
също доказват намаляване на PFAS в наблюдавания период. 

8 Какво е въздействието на висящо решение 
на ECHA от 2016 г. за ограничаване на 
производството, пускането на пазара и 
употребата на PFOA съгласно REACH?

Макар че в някои отделни държави от ЕС са наблюдавани 
тенденции на спад във времето на PFOA, изследванията 
в съответствие с HBM4EU все още показват, че при 
малка част от тийнейджърите в Европа все още са 
надвишени референтните стойности за PFOA, които 
заместват PFAS. От първостепенно значение е да се 
избягват ненужни замествания.

ПРОПУСКИ В ЗНАНИЯТА

Данни относно въздействията върху здравето от 
различните PFAS има за сравнително малък брой PFAS, 
от който по-специално PFOS и PFOA са били внимателно 
изследвани. Необходими са валидни за човека 
данни относно опасността и относно човешкия 
биомониторинг, а освен това има и пропуски за повечето 
от 4000-те PFAS, които се използват в момента, свързани с 
видове употреба, модели на експозиция и токсичност.

Има пропуск в данните относно човешкия биомониторинг 
за PFAS, различи от тези, разгледани в оценката 
на риска (по-специално тези, които се използват/
образуват в големи количества в резултат на заместващи 
наследени PFAS). Необходимо е да се измери общото 
съдържание на биологичен флуорин у хората, за 
да се оцени степента на досега неизвестния или все още 
неподлежащ на оценка принос на PFAS в хората. Освен 
това би могло да се използват нецелеви аналитични методи 
за определяне на нови свързани вещества.

За да се подпомогне основаното на науката групиране 
на PFAS, е необходимо по-добро разбиране за начините 
на действие на различните PFAS. Към това би добавило 
стойност допълнителното изследване на относителните 
потентности на PFAS за оценката на риска на смесите. 

Също така е необходима по-добра координация на 
регламентите на ЕС в различни области, напр. храна и 
питейна вода, както и регламентите относно материалите, 
предназначени за контакт с храни, и относно околната 
среда, с цел засилване на общото управление на риска и 
избягване на по-нататъшно замърсяване с PFAS.

С човешкия биомониторинг в горещи точки се изтъква 
неотложната необходимост от разработване на 
мерки за свеждане до минимум на PFAS на всички 
нива, включително в човешкото тяло. Това изглежда 
от основно значение, за да се гарантира защитата 
на уязвимите групи, по-специално на бременните и 
кърмещите жени в горещите точки.
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Този проект е получил финансиране от 
програмата за проучване и иновация на 
Европейския съюз Хоризонт 2020, в съответствие 
с Грантово споразумение № 733032.

Координатор на HBM4EU: 
Немска агенция по околната среда hbm4eu@uba.de

Координатор на център за знания: 
Европейска агенция по околна среда hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu


