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PFAS-ained
Siin poliitikaülevaates on kokkuvõte per- ja polüfluoritud 
alküülühendite (PFAS-ained) kahjulikust toimest inimtervisele, 
inimeste peamistest kokkupuuteviisidest nendega ja see, kuidas 
võib inimestes leiduvate PFAS-ainete bioseire olla kasulik ELi 
poliitika väljatöötamisel. 

PFAS-ained on suur rühm sünteetilisi kemikaale, mida kasutatakse 
laialdaselt tööstuses ja tarbekaupades. PFAS-ained püsivad 
keskkonnas ja bioakumuleeruvad toiduahelates. On tõendatud, et 
paljud PFAS-ained on inimtervisele toksilised.

PÕHISÕNUMID

• HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutes1 (2014–2021) koostati 
12 PFAS-ainega organismisisese kokkupuute lähtetasemed 
Euroopa teismelistel (1957 proovi; vanus: 12–18 a). 

• 14,26% testitud Euroopa teismelistest ületas organismisisese 
PFAS-ainete taseme 6,9 µg/l seerumis, mis vastab EFSA2 
lubatud nädalase tarbitava koguse suunisväärtusele 4,4 ng/
kg. Üksikuuringutes oli suurim ületus 23,8%. Suurimaid 
mediaanväärtusi täheldati Põhja- ja Lääne-Euroopas tehtud 
uuringutes.

• PFAS-ainete andmeid inimeste bioseire 17 uuringust saab 
juba vaadata Euroopa inimeste bioseire veebivaatmikus. ELi 
elanikkonna mõne osa praegune kokkupuude PFAS-ainetega 
ületab EFSA suunisväärtusi.

• PFAS-ainete kontsentratsioonid on üldiselt suuremad 
meestel ja kokkupuude pigem suurem kõrgema 
haridustasemega osalejatel. Mõnes uuringus täheldati, et 
mida suurem on vanus, seda suurem on PFAS-ainete tase. 

• HBM4EU andmekogumitest nähtub PFOA- ja PFOS-
kontsentratsioonide vähenemise trend, teiste PFAS-ainete 
korral mitte.

TAUST: HBM4EU

Euroopa inimeste bioseire algatus (HBM4EU) kestis 

2017. aastast 2022. aasta juunini. See toimus 28 riigi, 
Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa Komisjoni ühistööna, 
mida kaasrahastati programmi „Horisont 2020“ kaudu. 
Algatuse põhieesmärk on koordineerida ja arendada 
Euroopas inimeste bioseiret. HBM4EU raames saadi 
kemikaalidega reaalse kokkupuute kohta rohkesti 
kvaliteetseid tõendusmaterjale, mõõtes kas aineid endid, 
nende metaboliite või hilisema tervisemõju markereid 

kehavedelikes või kudedes. Inimeste kokkupuute 
teavet saab siduda allikate ja epidemioloogiliste 
uuringute andmetega, et anda teavet teadusuuringute, 
ennetamise ja poliitika jaoks, millega täita teadmuslünki 
ja edendada uuenduslikke käsitlusviise. Projekti enda 
lisateave on HMB4EU veebikohas.

1    HBM4EU-ga ühtlustatud uuringud – uuringud, mille eesmärk on koguda võimalikult ühtlustatud vormis (riiklikest) uuringutest inimeste bioseire proove 
ja andmeid, et tuletada praeguse organismisisese kokkupuute andmed, mis on esinduslikud Euroopa elanikkonna/kodanike geograafilise leviku suhtes.

2    EFSA – Euroopa Toiduohutusamet 



HBM4EU TULEMUSED

HBM4EU pani aluse Euroopa inimeste bioseire platvormile, 
millega jälgitakse inimeste kokkupuudet prioriteetsete kemikaalidega 
(sh PFAS-ainetega) ja seonduvat tervisemõju ühtlustatud ja 
kontrollitud kvaliteediga viisil. Võeti kasutusele kvaliteedi 
tagamise / kvaliteedikontrolli programm, et luua kokkupuute 
biomarkerite analüüsi valdkonnas võrdselt pädevate Euroopa 
kandidaatlaborite andmebaas.

HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutes mõõdeti 12 PFAS-ainega 
kokkupuute biomarkereid teismelistel (vanus: 12–18 a). 
Ligikaudu 14% Euroopa teismelistest ületas organismisisese 
PFAS-ainete taseme 6,9 µg/l seerumis, mis vastab EFSA 
lubatud nädalase tarbitava koguse suunisväärtusele 4,4 ng/kg. 
Üksikuuringutest saadud suurim ületus oli 23,8%. Suurimaid 
mediaanväärtusi täheldati Põhja- ja Lääne-Euroopas tehtud 
uuringutes.

Inimeste bioseire praeguse ja tulevaste uuringute toetamiseks 
koostati algatuses HBM4EU mitmesugused avalikult kättesaadavad 
alusmaterjalid, et toetada ühtlustatud käsitlusviisi kavandamiseks 
ja teostamiseks Euroopas. Need on avaldatud HBM4EU 
veebiraamatukogus. PFAS-ainete andmete edasiseks analüüsimiseks 
töötati välja mitmesugused uurimistegevuse protokollid, sealhulgas 
Euroopa kokkupuutetasemed, kokkupuute jaotumine, 
geograafilised võrdlused, kokkupuudet mõjutavad tegurid, 

kokkupuute ja mõju seosed (kehamassiindeks ja ainevahetus, 
suguline küpsus, astma ja allergia) ning kokkupuute mõju 
biomarker – tervisemõju raja analüüs (suguline küpsus 
ja ainevahetus) (D10.10 „Statistilise analüüsi kava 
kaasrahastatud WP8 uuringuteks“). Eeldatavalt avaldatakse 
2022. aasta jooksul veel tulemusi.

Koostati PFAS-ainete toimete olemasolevate ja uudsete 
biomarkerite loetelu, mis hõlmas järgmisi markereid: 
kolesterool ja adiponektiin (ainevahetushäirete markerid), 
kilpnäärmehormoonid (endokriinhäirete markerid), 
reproduktiivhormoonid ja kisspeptiin (viljatuse ja soolise 
küpsuse markerid) ning immuun- ja põletikumarkerid (astma 
markerid). Teadmuslünkade täitmiseks esitati asjakohane 
mehhanistlik ja kahjuliku toime raja (AOP) teave seoses toimega 
ainevahetusele, sünnitulemustele ja immuunsüsteemile.  

PFAS-ainete segu riskihindamisel kasutatakse võrdluseks 
kolme käsitlust: suhteline toimetegur (RPF), ohuindeks 
(HI) ja Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) summaarsed 
väärtused. Segude riskihindamine ulatub kaugemale kui 
tavaline üheainsa aine hindamine – see kajastab paremini 
inimeste tegelikku kokkupuudet. Kõik kolm käsitlust kinnitasid 
järeldust EFSA hiljutises teaduslikus arvamuses: praegustel 
kokkupuutekontsentratsioonidel esineb risk.

KOKKUPUUDE JA TERVISEMÕJU

Üldelanikkond puutub kokku PFAS-ainetega peamiselt 
toidu ja saastunud joogivee tarbimise kaudu. HBM4EU 
andmekogumites leiti, et toitumine on oluline PFAS-ainetega 
kokkupuudet mõjutav tegur. PFNA ja PFOSi suuremat 
kontsentratsiooni seerumis seostati kala ja mereandide 
suurema tarbimisega (seerumi taseme tõus vastavalt 20% ja 
21% võrra) ning munade suurema tarbimisega (seerumi taseme 
tõus vastavalt 14% ja 11% võrra). Lisaks seostati suuremat 
kokkupuudet PFOSiga rupsi suurema tarbimisega (kokkupuude 
suurenes 14% võrra) ja kohaliku toidu tarbimisega (kokkupuude 

suurenes 40% võrra). Muude toiduainete korral (liha, kiirtoit, 
joogivesi, piim) seoseid üksikute PFAS-ainetega ei leitud või olid 
need nõrgad. HBM4EU andmekogumites olid muud peamised 
kokkupuudet mõjutavad tegurid määramine teatud kohorti, 
samuti sugu ja haridus.

Joonisel 1 on ülevaade PFAS-ainetega kokkupuute peamistest 
allikatest, kokkupuuteviisidest ja tervisemõjust.
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Joonis 1. PFAS-ainete allikate, kokkupuuteviiside ja tervisemõju ülevaade

www.hbm4eu.eu HBM4EU koordineerija:
Saksamaa keskkonnaamet hbm4eu@uba.de
Teadmuskeskuse koordineerija:

Euroopa Keskkonnaamet hbm4eu@eea.europa.eu

Kus võib neid esineda?

PFAS-aineid esineb tarbekaupades, (nt toidupakendites ja kööginõudes), hügieenitoodetes 
(nt šampoonis, hambaniidis, küünelakis ja silmameigis), puhastusvahendites, 
mööbliriides, nahas ja vaipades ning remondikaupades (nt värvides, lakkides, 
määrdeainetes ja hermeetikutes). 
Neid võib leiduda ka saastunud joogivees (tootmis- ja jäätmekäitlusrajatiste, tuletõrje- ja 
sõjalise väljaõppe kohtade ning lennujaamade lähedal) ja toidus (kala, liha, puuvili ja 
puuviljatooted, munad, köögiviljad ja taimsed tooted, mis on kasvanud saastunud mullas).

Võimalikud 
kokkupuuteallikad

Kuidas satuvad PFAS-
ained organismi?

Kuidas võivad PFAS-ained kahjustada tervist? Kuidas saab vähendada 
kokkupuudet PFAS-ainetega?

EL on võtnud meetmeid, et vähendada inimeste kokkupuudet PFAS-
ainetega. Näiteks on püsivate orgaaniliste saasteainete määruse alusel 
keelatud PFOS, selle soolad ja derivaadid ning PFOA, selle soolad 
ja PFOA-sarnased ühendid. Euroopa Toiduohutusamet on määranud 
piirnormid nelja PFAS-aine kogusele, mida on ohutu tarbida toiduga 
ühe nädala jooksul. ELi REACH-piirangud võetakse vastu ka PFHxS ja 
C9–C14 PFAS-ainete suhtes ning need jõustuvad lähiaastatel seoses 
mitme kasutusalaga. Lisaks on joogiveedirektiivis sätestatud piirnormid 
PFAS-ainete sisaldusele joogivees. Hiljuti sätestati kestlikkust toetavas 
kemikaalistrateegias mitmesugused meetmed PFAS-ainete rühma 
reguleerimiseks, sealhulgas PFAS-ainete kasutamise järkjärguline lõpetamine 
ELis, v.a hädavajalikel kasutusaladel.

PFAS-ainete lisateave on jaotises HBM4EU teabeleht.

PFAS-ained OLULINE TEAVE

Kodutolm

Kokkupuude töökeskkonnas 
(PFAS-ainete tootmine, 
tuletõrjujad, suuskade 
määrimine, kroomimine jne)

Kodukaubad

Hügieenitarbed

Rinnapiim

Saastunud joogivesi

Saastunud toit

Toidukaubad

Kui elate teadaolevalt PFAS-ainetega saastunud 
piirkonnas või selle lähedal, tehke järgmist.

Vältige nendes piirkondades kodus kasvatatud 
puu- ja köögiviljade söömist. Paluge kohalikel 
ametiasutustel mõõta PFAS-ainete taset, et 
olla nende puudumises kindel

Vältige rasvakindlasse paberisse pakitud 
kiirtoitu

Vältige kiirtoitu, mida müüakse PFAS-aineid 
sisaldavates karpides (nt teatud pitsakarbid)

Kui ostate kaupu, mis võivad sisaldada 
PFAS-aineid, küsige tooteid, mis neid ei sisalda 
Kontrollige, et tooted ei sisalda ühtki PFAS-
ainet (ka muid peale PFOSi ja PFOA).

Kontrollige veebirakendusega, kas toode 
sisaldab PFAS-aineid või mitte

Nakkumisvastase kattega kööginõude asemel 
kasutage keraamilisi, roostevabast terasest või 
malmist nõusid

Vältige seal kalastamist ja sealt pärit kalade 
söömist

Projekti on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ toetuslepingu 
nr 733032 alusel

Vältige  rõivastele ja jalatsitele täiendava 
veekindluse andmise pihuste kasutamist

Järgige ametiasutuste nõuandeid 
veekasutuse kohta

Naha kaudu 
imendudes

Allaneelamisel

Sissehingamisel

Mõju 
sigivusele ja 
viljakusele

Kilpnäärmehaigus

Kõrgenenud 
kolesteroolitase

Immuuntoksilisus

Neeru- ja 
munandivähk

Arengutoksilisus

Maksakahjustus

SISEND POLIITIKAPROTSESSIDESSE 
JA ASJAKOHASTESSE 

POLIITIKAMEETMETESSE
HBM4EU tulemused on toetanud kestlikkust toetava 
kemikaalistrateegia ja nullsaaste tegevuskava konsultatsioone 
ning ECHA ja EFSA konsultatsioone. Need on avaldatud HBM4EU 
jaotises „Teaduselt poliitikale“.

Mitu PFAS-ainet (nt PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA ja PFHxS) on PBT- või vPvB3-omaduste tõttu 
kantud REACH-määruse väga ohtlike ainete loetellu. Mõnel PFAS-
ainel on CLP-määruse kohane ELi ühtlustatud klassifikatsioon ja 
märgistus, sest need on reproduktiivtoksilised, maksatoksilised ja 
oletatavad kantserogeenid. 

PFAS-ainete laialdase kasutamise ja nendest tingitud saastega 
seotud oluliste probleemide tõttu tehti kestlikkust toetavas 

Euroopa kemikaalistrateegias ettepanek käsitleda PFAS-aineid rühmana 
selliste meetmete kogumiga, mis lähtuvad vee, kestlike toodete, toidu-, 
tööstusheidete ja jäätmete õigusaktidest ning kaasdokumendist 
PFAS-ainete kohta. Konkreetseid PFAS-aineid reguleerib 
mitu õigusakti ja regulatiivmeedet. Need hõlmavad järgmist: 
i) rahvusvaheliste konventsioonide, meetmete ja kokkulepete ning 
kemikaaliõigusaktide kohaldamine; ii) tarbekaubad; iii) kokkupuude 
töökeskkonnas ja iv) keskkonda (nt heide õhku ja vette). Nende 
nõudeid tuleb kohandada ja muuta rangemaks.

2023. aastal on kavas kehtestada REACH-piirang, et piirata 
per- ja polüfluoritud alküülühendite (PFAS-ained) tootmise ja 
kasutamise riske keskkonnale ja inimtervisele kõigil kasutusaladel, 
v.a vältimatuks peetavatel. 
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POLIITIKAKÜSIMUSED

1 Mis on ELi elanikkonna praegune 
kokkupuude PFAS-ainetega ja kas see 
ületab tervisepõhiseid suunisväärtusi4 
(inimeste bioseire organismiväliseid ja 
-siseseid suunisväärtusi), kui olemas?

HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutes (2014–2021) koostati PFAS-
ainetega organismisisese kokkupuute lähtetasemed teismelistel (12–
18 a). Proove võeti 9 kohas (Norra, Rootsi, Slovakkia, Sloveenia, 
Kreeka, Hispaania, Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia). 

HBM4EU alusel välja töötatud indikaator näitab, et praegune 
organismisisene kokkupuude ületab teismelistel 4 PFAS-aine 
summa suunisväärtused. Euroopa teismeliste organismisisese 
kokkupuute andmetel põhinev indikaator näitab, et ELi 
teismeliste kokkupuude ainetega PFOS, PFOA, PFNA ja 
PFHxS ületab teatud osal osalejatest EFSA tervisepõhised 
suunisväärtused. Eri uuringutes ja asukohtades on ületus 
vahemikus 1,34%…23,78% osalejatest ja selle ulatus 
(P95/6,9 μg/L) varieerub vahemikus 0,74…1,78. Lääne- ja Põhja-
Euroopas tehtud uuringutes oli kõige rohkem teismelisi, kelle 
väärtused ületasid suunisväärtust.

Euroopa uuringutes olid mediaankontsentratsioonid samas 
vahemikus, nt PFOA P50 väärtused vahemikus 0,76…4,8 µg/l, 
PFNA tasemed 0,28…0,86 µg/l ja PfHxS 0,18…1,61 µg/l. PFOS 
jääb domineerivaks analoogiks; selle P50-väärtused on vahemikus 
1,67 µg/l…8,06 µg/l. Need tasemed toetavad tasemeid, mis 
esitati hiljutises EFSA arvamuses toidus leiduvate PFAS-ainete 
riskide kohta inimtervisele.

2 Kas kokkupuudet mõjutab toitumine, 
tarbijate kokkupuude, elukutse või 
keskkonnasaaste?

HBM4EU andmekogumites oli PFAS-ainetega kokkupuudet 
mõjutavaks oluliseks teguriks peale kohorti, soo ja hariduse ka 
toitumine. PFNA ja PFOSi suuremat kontsentratsiooni seerumis 
seostati kala ja mereandide suurema tarbimisega (seerumi 
taseme tõus vastavalt 20% ja 21% võrra) ning munade suurema 
tarbimisega (seerumi taseme tõus vastavalt 14% ja 11% võrra). 
Lisaks seostati suuremat kokkupuudet PFOSiga rupsi suurema 
tarbimisega (kokkupuude suurenes 14% võrra) ja kohaliku 
toidu tarbimisega (kokkupuude suurenes 40% võrra). Muude 
toiduainete korral (liha, kiirtoit, joogivesi, piim) seoseid üksikute 
PFAS-ainetega ei leitud või olid need nõrgad. 

Töökeskkonnas kokkupuute kontekstis tehti uuring, mis käsitles 
PFAS-ainetega kokkupuudet kromaatimisel. Kokku analüüsiti 
viies uuringus 155 töötaja plasmaproovi. Tulemused tehakse 
kättesaadavaks enne 2022. aasta juunit.

3 Mis Euroopa piirkonnad ja 
keskkonnaelemendid on saastunud 
PFAS-ainetega?

PFAS-ained akumuleeruvad keskkonnas; on leitud, et 
need saastavad pinna-, põhja- ja joogivett ning kogunevad 
taimedesse. PFAS-ainete tootmiskohad, tuletõrje väljaõppealad, 
lennujaamad ja jäätmekäitlusjaamad ning reoveepuhastid võivad 
põhjustada keskkonna saastumist, mis omakorda põhjustab lähikonna 
elanike kokkupuute. Praegu on probleemkohti teada mitmes 
riigis (nt Saksamaal, Rootsis, Itaalias, Hispaanias, Madalmaades, 
Belgias, Taanis ja Austrias). Probleemkohad on olemas 
ilmselt enamikes Euroopa riikides. HBM4EU on koostamas 
suunisdokumenti, kuidas käsitleda (PFAS-ainete) probleemkohtades 
inimeste bioseiret, hinnata terviseriske ja levitada riskiteavet.

4     Tervisepõhiseid suunisväärtusi ületavate ainete korral ei saa välistada tervisemõju.
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4 Kas PFAS-ainete profiilid olenevad 
elanikkonnarühmast ja ajavahemikust?

Organismisisese kokkupuute geograafilisi erinevusi võib täheldada 
HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutes, mis käsitlevad aineid PFOS, 
PFOA, PFNA, PFHxS ja nende summat. Suurimaid mediaanväärtusi 
täheldati Põhja- ja Lääne-Euroopas tehtud uuringutes.

PFAS-ainete profiilide muutumist ajas on vaja analüüsida 
ajasuundumuste uuringuid, mis ei ole praegu Euroopa tasandil 
kättesaadavad. Seni on ajasuundumuse andmed summa Σ(PFOA 
+ PFNA + PFHxS + PFOS) kohta kättesaadavad ainult Saksamaa 
kohta. Kui võrrelda aastate 2007–2019 PFAS-ainete taset Saksamaa 
keskkonnaproovide panga noorte täiskasvanute plasmaproovides, 
on näha selget langust. 2007. aastal oli 4 PFAS-aine summa 
maksimaalne P95 (P50) väärtus 28,87 (13,82) µg/l ja 2019. aastal 
ainult 8,28 (4,59) µg/l. Samuti näitasid Viinis/Austrias tehtud ema 
ja lapse kahe uuringu andmed 4 PFAS-aine summa P50-väärtuse 
vähenemist: 2010. aastal oli see 4,3 µg/l ja 2019. aastal 2,2 µg/l.

Üksikute PFAS-ainete andmestikud on kättesaadavad ka järgmiste 
teiste riikide kohta: Norra, Saksamaa, Belgia, Hispaania, Slovakkia, 
Taani ja Tšehhi. 

5 Mis on PFAS-ainete tase ja tervisemõju 
haavatavates elanikkonnarühmades?

HBM4EU konsortsiumis tehtud kohortuuringute epidemioloogiliste 
andmete analüüsid näitavad emadel PFAS-ainete suuremate 
tasemete seost suurema infektsioonisagedusega kuni 4-aastastel 
lastel ja teismeliseeani antibiootikumide kasutamise sagedusega. 
Poistel leiti seoseid halvema kardiovaskulaarse riskiprofiiliga, mille 
aluseks on suurem kolesterooli ja lipiidide profiil, vere suurem 
paastuglükoosisisaldus, kehamassiindeks ja vererõhk, suurem 
kehakaal, kehamassiindeksi skoor ja vööümbermõõt 9-aastasena. 
PFAS-ainete segu seostati triglütseriidide ja insuliini suurenenud 
tasemega ning HDL-kolesterooli vähenemisega ning endogeensete 
hormoonide mõõduka vastastiktoimega. Lisaks võib sünnieelne 
kokkupuude PFAS-ainetega olla seotud reproduktiivhäiretega, näiteks 
järgmistega: preeklampsia ja rasedushüpertensioon, menarhe 
hilinemine ja ebanormaalne menstruatsioon või selle kestus, 
sünnikaalu ja -pikkuse vähenemine ja raseduse kestuse muutus, 
sperma kvaliteedi ja spermatosoidide arvu vähenemine. Üks uuring 
näitas korrelatsioone anogenitaalse kaugusega tüdrukutel ja 
tserebraalparalüüsi riskiga poistel.

6 Kas ELi elanikkonna kokkupuutes 
reguleeritud ja reguleerimata 
PFAS-ainetega esineb erinevusi? 
Kas piirangud on vähendanud 
kokkupuudet?

Seni on PFOS ja PFOA endiselt ained, mis esinevad Euroopas 
veres suurimates kontsentratsioonides, kuigi paljudes 
inimestelt võetud proovides leidub ka muid PFAS-ühendeid. 
Kokkupuutetase alternatiivsete PFAS-ühenditega on väiksem 
kui reguleeritud PFAS-ühenditega. Samas on vaja vähendada 
keemilise analüüsi määramispiiri, sest alternatiivsetest PFAS-
ühenditest suurt osa ei tuvastatud ja uuringutes varieerusid 
määramispiiri absoluutväärtused palju. Inimeste bioseire (HBM) 
indikaatorid näitavad reguleeritud ja veel reguleerimata PFAS-
ainete tasemeid inimeste bioseires.

EFSA arvamuses, mis käsitleb PFOSi ja PFOA leidumist toidus, 
märgitakse, et üldiselt on PFOSi, PFOA ja mõnes uuringus ka PFHxS 
kontsentratsioon seerumis/plasmas pärast 2000. aastat langenud, kuid 
PFNA, PFDA ja PFUnDA kontsentratsioonid on suurenenud.
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7 Kas PFOSi piirang püsivate orgaaniliste 
saasteainete määruse kohaselt on 
vähendanud kokkupuudet?

Efektiivsuse hindamisel, mis tehti püsivate orgaaniliste saasteainete 
Stockholmi konventsiooni raames, järeldati, et PFOSi tasemed näivad 
aeglaselt vähenevat. Samuti tõendavad HBM4EU andmekogumid 
vaadeldaval perioodil PFAS-ainete vähenemist. 

8 Kuidas on mõjunud ECHA 2016. aasta 
otsus piirata REACH-määruse alusel 
PFOA tootmist, turustamist ja 
kasutamist?

Kuigi mõnes ELi liikmesriigis on kirjeldatud PFOA ajas 
vähenevaid suundumusi, näitavad HBM4EU-ga ühtlustatud 
uuringud siiski, et teatud osal Euroopa teismelistest ületab PFOA 
soovituslikud suunisväärtused ja tuvastati PFAS-aineid asendavaid 
aineid. Äärmiselt oluline on vältida sellist asendamist, mida 
hiljem kahetsetakse.

TEADMUSLÜNGAD

PFAS-ainete tervisemõjude andmed on kättesaadavad 
suhteliselt väikese arvu PFAS-ainete kohta, millest on põhjalikult 
uuritud eelkõige aineid PFOS ja PFOA. Vaja on inimestele 
asjakohase ohu ja inimeste bioseire andmeid ning ka praegu 
kasutatavast 4000 PFAS-ainest enamiku korral esineb lünki 
kasutusalade, kokkupuutemustrite ja toksilisuse andmete lünki.

Riskihinnangus käsitlemata PFAS-ainete korral esineb inimeste 
bioseire andmetes lünk (eelkõige nende PFAS-ainete korral, 
mida kasutatakse/toodetakse suures koguses varasemate PFAS-
ainete asendamise tulemusena). Vaja on mõõta orgaanilise fluori 
üldsisaldust inimestes, et saaks hinnata PFAS-ainete seni teadmata 
või seni hindamata rolli inimestes. Lisaks võib uute asjakohaste 
ainete tuvastamiseks kasutada sihitamata analüüsimeetodeid.

PFAS-ainete teaduspõhise rühmitamise toetamiseks on 

vaja paremini mõista eri PFAS-ainete toimemehhanisme. 
Lisandväärtuse tagaks PFAS-ainete suhtelise potentsuse 
edasine uurimine, et saaks hinnata segu riske. 

Samuti on vaja paremini koordineerida ELi määrusi eri valdkondades, 
näiteks toidu- ja joogiveemäärusi ning ka toiduga kokkupuutuva 
materjali ja keskkonnamäärusi, et tugevdada üldist riskijuhtimist 
ja vältida edasist saastumist PFAS-ainetega.

Probleemkohtades toimuv inimeste bioseire rõhutab tungivat 
vajadust töötada välja PFAS-ained, mis minimeeriks meetmeid kõigil 
tasanditel (sh inimorganismis). See näib olevat hädavajalik, et 
kaitsta haavatavaid rühmi, eelkõige rasedaid ja imetavaid naisi 
probleemkohtades.
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