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PFAS
Dan is-sommarju tal-politika jiġbor fil-qosor l-effetti avversi-
saħħa tal-bniedem ta’ sustanzi Per- u Polifluworoalkilati (PFASs), 
il-mogħdijiet ta’ esponiment ewlenin tagħhom għall-bnedmin, 
u kif il-bijomonitoraġġ uman tal-PFASs jista’ jkun ta’ valur fl-
iżvilupp tal-politika tal-UE. 

Il-PFASs huma grupp kbir ta’ sustanzi kimiċi magħmula mill-
bniedem użati b’mod estensiv f ’għadd kbir ta’ applikazzjonijiet 
industrijali u tal-konsumatur. Il-PFASs huma persistenti fl-ambjent 
u għandhom tendenza li jagħmlu bijoakkumulazzjoni fil-ktajjen tal-
ikel. Ħafna PFASs jidhru li huma tossiċi għas-saħħa tal-bniedem.

MESSAĠĠI EWLENIN

• L-istudji allinjati tal-HBM4EU1 (2014-2021) iġġeneraw livelli 
tal-linja bażi ta’ esponiment intern għal 12-il PFAS għall-
adolexxenti Ewropej (1957 kampjun; età: 12-18-il sena). 

• 14,6 % tal-adolexxenti Ewropej ittestjati jaqbżu l-livell intern 
tas-serum ta’ 6,9 µg/L PFASs, il-valur ta’ linja gwida tal-EFSA 
2 għal doża tollerabbli fil-ġimgħa hija ta’ 4,4 ng/kg. Il-qbiż 
massimu mill-istudji individwali kien ta’ 23,8 %. L-ogħla 
valuri medjani huma osservati fi studji li saru fl-Ewropa tat-
Tramuntana u tal-Punent.

• Id-data dwar il-PFASs minn 17-il studju tal-HBM diġà tista’ 
tiġi kkonsultata fid-dashboard tal-HBM Ewropew online. 
L-esponiment attwali jaqbeż il-valuri ta’ Gwida tal-EFSA għall-
PFASs f ’xi partijiet tal-popolazzjoni tal-UE.

• Il-konċentrazzjonijiet tal-PFASs ġeneralment huma ogħla 
fl-irġiel b’tendenza li l-parteċipanti b’livell edukattiv ogħla 
jkollhom livelli ogħla ta’ esponiment. F’xi studji, ġew 
osservati livelli ogħla ta’ PFASs aktar ma wieħed jikber 
fl-età. 

• Mill-ġbir tad-data tal-HBM4EU, tista’ tiġi derivata tendenza 
ta’ tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet tal-PFOA u tal-PFOS, 
filwaqt li dan ma huwiex il-każ għal PFASs oħra.

SFOND: HBM4EU
L-Inizjattiva Ewropea għall-Bijomonitoraġġ Uman, 

HBM4EU, li tibda mill-2017 sa Ġunju 2022, hija sforz 

konġunt ta’ 28 pajjiż, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u 
l-Kummissjoni Ewropea, u hija kofinanzjata taħt Orizzont 
2020. L-għan ewlieni tal-inizjattiva huwa li tikkoordina u 
tavvanza l-bijomonitoraġġ uman fl-Ewropa. L-HBM4EU 
provdiet ħafna evidenza mtejba tal-esponiment attwali 
għas-sustanzi kimiċi billi ġew imkejla jew is-sustanzi 
nfushom, il-metaboliti tagħhom jew il-markaturi tal-effetti 
sussegwenti fuq is-saħħa fil-fluwidi jew fit-tessuti tal-

ġisem. L-informazzjoni dwar l-esponiment tal-bniedem 
tista’ tkun marbuta ma’ data dwar is-sorsi u l-istħarriġ 
epidemjoloġiku biex ir-riċerka, il-prevenzjoni u l-politika 
jiġu infurmati bl-objettiv li jiġu indirizzati l-lakuni fl-
għarfien u jiġu promossi approċċi innovattivi. Jekk tixtieq 
taqra aktar dwar il-proġett nnifsu, jekk jogħġbok żur 
is-sit web tal-HMB4EU.

1    L-Istudji Allinjati tal-HBM4EU huma stħarriġ immirat lejn il-ġbir ta’ kampjuni u data dwar l-HBM armonizzati kemm jista’ jkun mill-istudji (nazzjonali) biex 
tinkiseb data dwar l-esponiment intern attwali rappreżentattiva għall-popolazzjoni/għaċ-ċittadini Ewropej fuq firxa ġeografika.

2    EFSA: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 



RIŻULTATI TAL-HBM4EU

L-HBM4EU stabbiliet il-pedamenti għal pjattaforma Ewropea tal-
HBM biex timmonitorja l-esponiment tal-bniedem għal sustanzi kimiċi ta’ 
prijorità (inklużi l-PFASs) u effetti relatati fuq is-saħħa b’mod armonizzat u 
kkontrollat mill-kwalità. Ġie implimentat Programm ta’ Assigurazzjoni 
tal-Kwalità/Kontroll tal-Kwalità sabiex tiġi stabbilita bażi tad-data 
Ewropea tal-laboratorji kandidati li huma kkwalifikati bl-istess mod 
għall-analiżi tal-bijomarkatur tal-esponiment.

Bħala parti mill-istudji allinjati tal-HBM4EU, ġew imkejla 
l-bijomarkaturi tal-esponiment għal 12-il PFAS fl-adolexxenti (12-
18-il sena). Madwar 14 % tal-adolexxenti Ewropej ittestjati jaqbżu l-livell 
intern tas-serum ta’ 6,9 µg/l PFASs, li jikkorrispondi għall-valur ta’ 
linja gwida tal-EFSA għal doża tollerabbli fil-ġimgħa ta’ 4,4 ng/kg. 
Il-qbiż massimu minn studji individwali kien ta’ 23,8 %. L-ogħla valuri 
medjani huma osservati fi studji li saru fl-Ewropa tat-Tramuntana u 
tal-Punent.

Sabiex jiġu appoġġati aktar l-istudji attwali u futuri dwar l-HBM, 
l-HBM4EU pproduċiet varjetà ta’ materjali ta’ bażi disponibbli għall-
pubbliku għal approċċ armonizzat, biex jiġu studjati l-ippjanar u 
t-twettiq fl-Ewropa, disponibbli fil-librerija online tal-HBM4EU. Ġew 
żviluppati protokolli ta’ riċerka differenti biex tiġi analizzata ulterjorment 
id-data dwar il-PFASs, inklużi l-livelli ta’ esponiment Ewropej, 
id-distribuzzjonijiet tal-esponiment, it-tqabbil ġeografiku, id-
determinanti tal-esponiment, l-assoċjazzjonijiet bejn l-esponiment 
u l-effett (il-BMI u l-metaboliżmu, il-maturazzjoni sesswali, l-ażma 
u l-allerġija), u bijomarkatur tal-effett u l-esponiment – analiżi 

tal-perkors tal-effett fuq is-saħħa (il-maturazzjoni sesswali u 
l-metaboliżmu) (D10.10 Pjan ta’ analiżi statistika għall-istudji 
kofinanzjati tad-WP8). Matul l-2022 huma mistennija li jiġu 
ppubblikati aktar riżultati.

Inħoloq inventarju tal-bijomarkaturi tal-effett disponibbli għall-
PFASs u bijomarkaturi ġodda inklużi l-kolesterol u l-adiponektin għal 
disturbi metaboliċi, l-ormoni tat-tirojde għal disturbi endokrinali, 
l-ormoni riproduttivi u l-kisspeptin għall-infertilità u l-maturazzjoni 
sesswali, u l-markaturi immuni u infjammatorji għall-ażma. Ġiet 
ipprovduta informazzjoni rilevanti mekkanistika u dwar il-passaġġ 
li jwassal għal eżitu avvers (AOP) relatata mal-effetti fuq il-
metaboliżmu, l-eżiti tat-twelid u s-sistema immunitarja biex jiġu 
koperti l-lakuni fl-għarfien.  

Il-valutazzjoni tar-riskju tat-taħlita tal-PFASs tadotta tliet approċċi għat-
tqabbil, l-approċċ tal-Fattur ta’ Potenza Relattiva (RPF), l-approċċ tal-
Indiċi tal-Periklu (HI), u l-approċċ tal-valur totali tal-Aġenzija Ewropea 
għas-Sigurtà fl-Ikel (EFSA). Il-valutazzjoni tar-riskju tat-taħlitiet 
tmur lil hinn mill-valutazzjoni ta’ sustanza waħda, li normalment 
tiġi applikata u tirrifletti aktar l-esponiment attwali tan-nies. It-tliet 
approċċi kollha kkonfermaw il-konklużjoni li nsiltet fl-opinjoni 
xjentifika riċenti tal-EFSA li turi riskju bil-konċentrazzjonijiet attwali 
tal-esponiment.

ESPONIMENT U EFFETTI FUQ IS-SAĦĦA

Għall-popolazzjoni ġenerali, ir-rotta ewlenija ta’ esponiment għall-
PFASs hija permezz tal-ikel u l-konsum ta’ ilma tax-xorb kontaminat. 
Meta nġabret id-data tal-HBM4EU, instab li d-dieta kienet 
determinant importanti tal-esponiment tal-PFASs. Livelli ogħla ta’ 
PFNA u PFOS fis-serum kienu assoċjati ma’ konsum ogħla ta’ ħut u 
frott tal-baħar (żieda fil-livelli tas-serum b’20 u 21 %, rispettivament) 
u konsum ogħla ta’ bajd (żieda fil-livelli tas-serum b’14 u 11 %, 
rispettivament). Barra minn hekk, esponiment ogħla għall-PFOS 
kien marbut ma’ konsum ogħla ta’ interjuri tal-annimali (żieda 
fl-esponiment b’14 %) u konsum ta’ ikel lokali (żieda fl-esponiment 

b’40 %). Għal oġġetti tal-ikel oħra (laħam, fast food, ilma tax-xorb, 
ħalib), ma nstabet l-ebda assoċjazzjoni mal-PFASs individwali jew 
inkella l-assoċjazzjoni ma kinitx b’saħħitha. Determinanti ewlenin 
oħra tal-esponiment fil-ġbir tad-data tal-HBM4EU ġew attribwiti għal 
ċertu koorti kif ukoll għas-sess u l-edukazzjoni.

L-Illustrazzjoni 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn is-sorsi ewlenin ta’ 
esponiment, il-mogħdijiet ta’ esponiment u l-effetti fuq is-saħħa 
assoċjati mal-esponiment tal-PFASs.
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Illustrazzjoni 1. Ħarsa ġenerali lejn is-sorsi, il-mogħdijiet u l-effetti fuq is-saħħa assoċjati mal-PFASs

 Koordinatur tal-HBM4EU:
L-Aġenzija Ġermaniża għall-Ambjent  
Koordinatur taċ-Ċentru ta’ Għarfien:

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent  

Fejn jistgħu possibbilment jinstabu?

Il-PFAS jistgħu jinstabu fi  prodotti tal-konsumatur, bħall-imballaġġ tal-ikel u t-tagħmir 
għat-tisjir; prodotti ta’ kura personali, bħal xampù, fl oss dentali, nail polish u rtokk tal-
għajnejn; prodotti tat-tindif, tapizzerija, ġilda, u twapet kif ukoll prodotti ta’ titjib fi d-djar 
bħal żebgħa, verniċi, lubrikanti u siġillanti. 
Dan jista’ jinstab ukoll f ’ilma tax-xorb ikkontaminat (qrib il-faċilitajiet tal-manifattura, 
il-faċilitajiet għat-trattament tal-iskart, is-siti u l-ajruporti tat-taħriġ tat-tifi  tan-nar u 
militari) jew ikel (ħut, laħam, prodotti tal-frott u tal-frott, bajd, ħxejjex u prodotti veġetali 
minħabba ħamrija kkontaminata).

Sorsi possibbli ta’ 
esponiment

Kif jistgħu l-PFAS jidħlu 
f ’ġismek?

Kif jistgħu l-PFAS jaff ettwaw lil saħħtek? Kif tista’ tnaqqas l-esponiment 
tiegħek għall-PFAS?

L-UE ħadet azzjoni biex tnaqqas l-esponiment tan-nies għall-PFAS. 
Pereżempju, il-PFOS, l-imluħa u d-derivattivi tiegħu kif ukoll il-PFOA, 
l-imluħa tiegħu u l-komposti relatati mal-PFOA huma pprojbiti skont 
ir-Regolament dwar Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu. L-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl -Ikel iddefiniet limitu għall-volum ta’ erba’ 
PFAS li jistgħu jiġu kkonsmati b’mod sikur fl-ikel f’perjodu ta’ ġimgħa. 
Ir-restrizzjonijiet tar-REACH tal-UE huma adottati wkoll għall-PFHxS u 
C9-C14 PFAS u se jkunu effettivi fis-snin li ġejjin għal diversi użi. Barra 
minn hekk, id-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb tistabbilixxi valuri ta’ limitu 
għall-PFAS fl-ilma għall-konsum mill-bniedem. Dan l-aħħar, l-Istrateġija 
dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà stabbiliet firxa ta’ azzjonijiet 
biex il-PFAS jiġu regolati bħala grupp, inkluż it-tneħħija gradwali tal-użu 
tal-PFAS fl -UE, sakemm l-użu tagħhom ma jkunx essenzjali.

Għal aktar informazzjoni dwar il-PFAs, jekk jogħġbok żur it-
taqsima “HBM4EU Factsheet”.

PFAS X’GĦANDEK TKUN TAF

Trab fid-dar

Esponiment okkupazzjonali 
(manifattura tal-PFAS, 
ħaddiema tat-tifi tan-nar, 
il-kisi tal-iskis bix-xama’, 
kisi bil-kromu...)
Prodotti domestiċi tal-
konsumatur

Prodotti tal-kura 
personali

Ħalib tas-sider

Ilma tax-xorb 
ikkontaminat

Ikel ikkontaminat

Prodotti tal-ikel għall-
konsumatur

Jekk tgħix f ’żoni magħrufa li huma kkontaminati bil-PFAS 
jew qrib tagħhom:

Evita li tikkonsma l-frott u l-ħxejjex 
imkabbrin fid-dar minn dawn iż-żoni. Itlob 
lill-awtoritajiet lokali jivvalutaw il-livelli tal-
PFAS biex isserraħ moħħok li huma ħielsa 
mill-PFAS

Evita fast food imgeżwer f’karta reżistenti 
għall-grass

Evita fast food mibjugħ fil-kartun li fih 
il-PFAS, bħal xi kaxxi tal-pizza

Itlob prodotti mingħajr PFAS meta tixtri 
prodotti li jista’ jkun fihom il-PFAS. Kun ċert 
li l-prodotti jkunu ħielsa mill-PFAS kollha (u 
mhux biss mill-PFOS u mill-PFOA)

Iċċekkja jekk prodott partikolari fihx PFAS 
jew le f’applikazzjonijiet online

Minfl ok tagħmir għat-tisjir non-stick, agħżel 
tagħmir taċ-ċeramika, tal-azzar inossidabbli, 
jew tal-ħadid fondut

Evita li tistad jew tikkonsma ħut minn dawn 
iż-żoni

Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-programm ta’ riċerka u 
innovazzjoni Orizzont 2020 tal-Unjoni Ewropea skont il-Ftehim 
ta’ għotja Nru 733032

Evita l-użu ta’ sprejs fakultattivi li jilqgħu 
mill-ilma fuq il-ħwejjeġ u fuq iż-żraben

Jekk jogħġbok segwi l-parir mill-awtoritajiet 
għall-użu tal-ilma

Permezz tal-assorbiment 
dermali

Permezz ta’ inġestjoni

Permezz tal-inalazzjoni

Effetti fuq ir-
riproduzzjoni u 
l-fertilità

Marda tat-
tirojde

Żieda fil-livelli 
tal-kolesterol

Immunotossiċità

Kanċer tal-kliewi 
u testikolari

Tossiċità fl-
iżvilupp

Ħsara fil-fwied

KONTRIBUT GĦALL-PROĊESSI TA’ 
POLITIKA U L-MIŻURI TA’ POLITIKA 

RILEVANTI
Ir-riżultati tal-HBM4EU kkontribwew għal konsultazzjonijiet għall-
Istrateġija dwar is-Sustanzi Kimiċi għas-Sostenibbiltà, għall-Pjan ta’ 
Azzjoni ta’ Tniġġis Żero, kif ukoll għall-konsultazzjonijiet tal-ECHA 
u tal-EFSA. Dawn huma disponibbli fit-taqsima tax-Xjenza għall-
Politika tal-HBM4EU.

Diversi PFASs bħall-PFOA, l-HFPO-DA, il-PFBS, il-PFNA, il-PFDA, 
il-PFTeDA, il-PFTrDA, il-PFU(n)DA u l-PFHxS, huma inklużi fil-Lista 
ta’ sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHC) skont ir-Regolament 
REACH, minħabba l-proprjetajiet PBT jew vPvB3 tagħhom. Xi PFASs 
għandhom klassifikazzjoni u tikkettar armonizzati tal-UE skont 
ir-regolament CLP, bħala tossiċi għar-riproduzzjoni, għall-fwied u 
bħala karċinoġeni suspettati. 

Minħabba t-tħassib serju relatat mal-użu u l-kontaminazzjoni 
mifruxa tal-PFASs, fl-Istrateġija Ewropea dwar is-Sustanzi Kimiċi 
għas-Sostenibbiltà u fid-dokument ta’ akkumpanjament dwar il-PFASs 

ġie propost sett ta’ azzjonijiet biex il-PFASs jiġu indirizzati b’approċċ ta’ 
grupp, skont il-leġiżlazzjoni dwar l-ilma, il-prodotti sostenibbli, l-ikel, 
l-emissjonijiet industrijali, u l-iskart. Il-PFASs speċifiċi huma rregolati 
minn diversi leġiżlazzjonijiet u attivitajiet ta’ regolamentazzjoni 
trasversali. Dawn ikopru i) l-implimentazzjoni ta’ konvenzjonijiet, 
azzjonijiet u ftehimiet internazzjonali, u leġiżlazzjoni usa’ dwar 
is-sustanzi kimiċi; ii) il-prodotti tal-konsumatur; iii) l-esponiment 
okkupazzjonali, u iv) l-ambjent (eż., l-emissjonijiet fl-arja u fl-ilma). 
Dawn ir-regolamenti għandhom jiġu adattati u jsiru aktar stretti.

Fl-2023 mistennija toħroġ restrizzjoni tar-REACH biex jiġu llimitati 
r-riskji għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem mill-manifattura u 
mill-użu tas-sustanzi per- u polifluworoalkilati (PFASs) kollha għall-
użi kollha, ħlief dawk li jitqiesu bħala essenzjali. 

3
3    PBT: persistenti, bijoakkumulattiv, tossiku | vPvB: persistenza għolja u bijoakkumulazzjoni għolja



MISTOQSIJIET DWAR IL-POLITIKA

1 X’inhu l-esponiment attwali tal-
popolazzjoni tal-UE għall-PFASs u dawn 
jaqbżu l-Valuri ta’ Gwida4 bbażati fuq is-
saħħa (valuri ta’ gwida tal-HBM esterni 
u interni), fejn disponibbli?

L-istudji allinjati tal-HBM4EU (2014-2021) ġġeneraw livelli tal-linja 
bażi ta’ konċentrazzjonijiet interni tal-PFASs għall-adolexxenti (12-
18-il sena). Inġabru kampjuni f’9 siti ta’ kampjunar (in-Norveġja, 
l-Iżvezja, is-Slovakkja, is-Slovenja, il-Greċja, Spanja, il-Ġermanja, 
Franza, il-Belġju). 

L-indikatur żviluppat taħt l-HBM4EU juri li l-esponiment intern 
attwali fl-adolexxenti jaqbeż il-valuri ta’ gwida għat-total tal-4 PFASs. 
L-indikatur, ibbażat fuq data dwar l-esponiment intern mill-
adolexxenti Ewropej, juri li l-esponiment kombinat għall-PFOS, 
PFOA, PFNA u PFHxS tal-adolexxenti fl-UE jaqbeż il-valur ta’ 
gwida bbażat fuq is-saħħa tal-EFSA f’numru mill-parteċipanti. Il-
qbiż fl-istudji u l-postijiet differenti jvarja minn 1,34 % sa 23,78 % 
tal-parteċipanti b’firxa ta’ qbiż (P95/6,9 μg/L) li tvarja minn 0,74 
għal 1,78. L-istudji li saru fl-Ewropa tal-Punent u tat-Tramuntana 
kellhom l-aktar adolexxenti li qabżu l-valur ta’ gwida.

Il-konċentrazzjonijiet medjani fl-istudji Ewropej differenti huma 
fl-istess medda, eż., il-valuri tal-P50 għall-PFOA jvarjaw minn 
0,76 sa 4,8 µg/L, il-livelli tal-PFNA minn 0,28 sa 0,86 µg/L u 
tal-PfHxS minn 0,18 sa 1,61 µg/L. Il-PFOS jibqa’ l-konġeneru 
dominanti; il-valuri tal-P50 jvarjaw minn 1,67 µg/L sa 8,06 µg/L. 
Dawn il-livelli jappoġġaw dawk irrapportati fl-opinjoni riċenti tal-
EFSA dwar ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem relatati mal-preżenza 
ta’ sustanzi perfluworoalkilati fl-ikel.

2 L-esponiment huwa xprunat mid-dieta, 
mill-esponiment tal-konsumatur, mill-
okkupazzjoni jew mill-kontaminazzjoni 
ambjentali?

Fir-rigward tad-determinanti tal-esponiment fil-ġbir tad-data tal-
HBM4EU, minbarra l-koorti, is-sess u l-edukazzjoni, id-dieta kienet 
determinant importanti tal-PFASs. Livelli ogħla ta’ PFNA u PFOS 
fis-serum kienu assoċjati ma’ konsum ogħla ta’ ħut u frott tal-baħar 
(żieda fil-livelli tas-serum b’20 u 21 %, rispettivament) u konsum 
ogħla ta’ bajd (żieda fil-livelli tas-serum b’14 u 11 %, rispettivament). 
Barra minn hekk, esponiment ogħla għall-PFOS kien marbut ma’ 
konsum ogħla ta’ interjuri tal-annimali (żieda fl-esponiment b’14 %) 
u konsum ta’ ikel lokali (żieda fl-esponiment b’40 %). Għal oġġetti tal-
ikel oħra (laħam, fast food, ilma tax-xorb, ħalib), ma nstabet l-ebda 
assoċjazzjoni mal-PFASs individwali jew inkella l-assoċjazzjoni ma 
kinitx b’saħħitha. 

Fir-rigward tal-esponiment okkupazzjonali, sar studju biex jiġi 
investigat l-esponiment għall-PFASs fil-faċilitajiet tal-kisi bil-kromat. 
B’kollox, ġew analizzati 155 kampjun tal-plażma ta’ ħaddiema minn 
ħames studji. Ir-riżultati se jkunu disponibbli qabel Ġunju 2022.

3 Liema oqsma u mezzi ambjentali fl-
Ewropa huma kontaminati bil-PFASs?

Il-PFASs jakkumulaw fl-ambjent u nstabu li jikkontaminaw l-ilma 
tal-wiċċ, ta’ taħt l-art u tax-xorb u jakkumulaw fil-pjanti. Is-siti 
ta’ produzzjoni tal-PFASs, iż-żoni ta’ taħriġ fin-nirien, l-ajruporti u 
l-faċilitajiet għar-rimi tal-iskart kif ukoll l-impjanti tat-trattament tad-
dranaġġ jistgħu jwasslu għall-kontaminazzjoni tal-ambjent, li min-naħa 
tagħha twassal għall-esponiment ta’ persuni li jgħixu f ’dawn iż-żoni. 
Bħalissa, hemm diversi hotspots magħrufa f’pajjiżi differenti (eż., 
il-Ġermanja, l-Iżvezja, l-Italja, Spanja, in-Netherlands, il-Belġju, id-
Danimarka u l-Awstrija). Wieħed jista’ jassumi li jeżistu hotspots 
fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi Ewropej. L-HBM4EU qed tiżviluppa 
dokument ta’ gwida dwar kif għandhom jiġu ttrattati l-Bijomonitoraġġ 
Uman, il-valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa u l-komunikazzjoni tar-
riskju (tal-PFASs) fil-hotspots.

4    Għal sustanzi li jaqbżu l-valuri ta’ gwida bbażati fuq is-saħħa, ma jistgħux jiġu esklużi effetti fuq is-saħħa.

4



4 Jistgħu jiġu osservati differenzi fil-profili 
tal-PFASs fi gruppi ta’ popolazzjoni u 
f’perjodi ta’ żmien differenti?

Id-differenzi ġeografiċi fl-esponiment intern jistgħu jiġu osservati 
fl-istudji allinjati tal-HBM4EU għall-PFOS, il-PFOA, il-PFNA, il-PFHxS 
u t-total tagħhom. L-ogħla valuri medjani huma osservati fi studji li 
saru fl-Ewropa tat-Tramuntana u tal-Punent.

Sabiex jiġu studjati d-differenzi fil-profili tal-PFASs f’perjodi ta’ żmien 
differenti, hija meħtieġa analiżi tal-istudji dwar it-tendenzi taż-
żmien, li bħalissa ma humiex disponibbli fil-livell Ewropew. S’issa, id-data 
dwar it-tendenzi taż-żmien hija disponibbli għat-total Σ(PFOA + 
PFNA + PFHxS + PFOS) għall-Ġermanja biss. Meta jitqabblu l-livelli 
tal-PFASs f ’kampjuni tal-plażma ta’ adulti żgħażagħ mill-Bank Ġermaniż 
tal-Kampjuni Ambjentali fil-perjodu mill-2007 sal-2019, jista’ jidher 
tnaqqis ċar. Filwaqt li l-valur massimu ta’ P95 (P50) għat-total tal-4 
PFASs kien ta’ 28,87 (13,82) µg/L fl-2007, fl-2019 huwa biss ta’ 8,28 
(4,59) µg/L. Id-data minn żewġ studji dwar l-omm u t-tfal fi Vjenna/l-
Awstrija wriet ukoll tnaqqis fil-valuri tal-P50 għat-total tal-4 PFASs 
minn 4,3 µg/L fl-2010 għal 2,2 µg/L fl-2019.

Is-settijiet ta’ data huma disponibbli wkoll għal PFASs individwali 
f’pajjiżi oħra: in-Norveġja, il-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, is-Slovakkja, 
Id-Danimarka u ċ-Ċekja. 

5 X’inhuma l-livelli tal-PFASs u l-effetti 
fuq is-saħħa fi gruppi tal-popolazzjoni 
vulnerabbli?

L-analiżi tad-data epidemjoloġika minn studji ta’ koorti li saru fi ħdan 
il-konsorzju HBM4EU turi assoċjazzjonijiet ta’ livelli ogħla ta’ PFASs 
tal-ommijiet b’tendenza akbar għall-infezzjonijiet fit-tfal sal-età ta’ 
4 snin u l-frekwenza tal-użu tal-antibijotiċi sal-età tal-adolexxenza. 
Instabu assoċjazzjonijiet ma’ profil tar-riskju kardjovaskulari inqas 
b’saħħtu bbażat fuq profil ogħla ta’ kolesterol u ta’ lipidi, livell ogħla 
ta’ glukożju fid-demm waqt is-sawm, BMI u pressjoni tad-demm 
ogħla, piż tal-ġisem u punteġġ tal-BMI ogħla u ċirkonferenza tal-
qadd ogħla fl-età ta’ 9 snin, fost is-subien. It-taħlita tal-PFASs kienet 
assoċjata ma’ żieda fil-livelli tat-trigliċeridi u tal-insulina u ma’ tnaqqis 
fil-kolesterol HDL u ma’ interazzjoni moderata tal-ormoni endoġeni. 
Barra minn hekk, l-esponiment għall-PFASs qabel it-twelid jista’ jkun 
assoċjat ma’ disturbi riproduttivi bħal preeklampsja u pressjoni għolja 
fit-tqala, dewmien fl-ewwel mestruwazzjoni u mestruwazzjoni/tul 
anormali, tnaqqis fil-piż u fit-tul mat-twelid, u tibdil fit-tul tat-tqala, 
tnaqqis fil-kwalità tas-semen u fl-għadd tal-isperma. Studju wieħed 
wera korrelazzjonijiet mad-distanza anoġenitali fil-bniet u riskju ta’ 
paraliżi ċerebrali fis-subien.

6 Hemm differenzi fl-esponiment tal-
popolazzjoni tal-UE għal PFASs regolati u 
mhux regolati? Ir-restrizzjonijiet wasslu 
għal tnaqqis fl-esponiment?

Sal-lum, il-PFOS u l-PFOA għadhom is-sustanzi li jseħħu fl-
ogħla konċentrazzjonijiet fid-demm fl-Ewropa, madankollu 
komposti oħra tal-PFASs ukoll jiġu identifikati f’ħafna kampjuni 
umani. Komposti alternattivi tal-PFASs għandhom livelli ta’ 
esponiment aktar baxxi meta mqabbla ma’ komposti regolati 
tal-PFASs. Madankollu, minħabba proporzjon kbir ta’ nuqqas ta’ 
identifikazzjoni għal komposti alternattivi tal-PFASs u differenza 
kbira fil-valuri assoluti tal-limitu ta’ kwantifikazzjoni (LOQs) 
milħuq fi studji differenti, hemm bżonn li jitnaqqas l-LOQ 
fl-analiżi kimika. L-indikaturi tal-HBM juru livelli tal-HBM għal 
PFASs regolati u li għadhom ma humiex regolati.

L-opinjoni tal-EFSA dwar il-PFOS u l-PFOA fl-ikel, tiddikjara li 
ġeneralment wara s-sena 2000, il-konċentrazzjonijiet fis-serum/fil-
plażma tal-PFOS, tal-PFOA u f ’xi studji tal-PFHxS naqsu, filwaqt li 
l-konċentrazzjonijiet tal-PFNA, tal-PFDA u tal-PFUnDA żdiedu.
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7 Ir-restrizzjoni tal-PFOS skont ir-
Regolament tal-POP wasslet għal 
tnaqqis fl-esponiment?

L-evalwazzjoni tal-effettività skont il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma 
kkonkludiet li l-livelli tal-PFOS jidhru li qed jonqsu gradwalment. 
Il-ġbir tad-data fl-HBM4EU juri wkoll it-tnaqqis tal-PFASs fil-
perjodu osservat. 

8 X’inhu l-impatt ta’ deċiżjoni pendenti 
tal-ECHA tal-2016 li tirrestrinġi 
l-manifattura, il-kummerċjalizzazzjoni u 
l-użu tal-PFOA skont ir-REACH?

Għalkemm f’xi pajjiżi individwali tal-UE, ġew deskritti t-tendenzi 
ta’ żmien tal-PFOA li qegħdin jonqsu, l-istudji allinjati tal-HBM4EU 
għadhom juru li numru ta’ adolexxenti fl-Ewropa jaqbżu l-valuri ta’ 
gwida għall-PFOA u li qed jiġu identifikati sostituti tal-PFASs. Huwa 
ta’ importanza kbira li jiġu evitati sostituzzjonijiet li jwasslu għal 
dispjaċir.

LAKUNI FL-GĦARFIEN

Id-data dwar l-impatti fuq is-saħħa ta’ PFASs differenti hija 
disponibbli għal numru relattivament żgħir ta’ PFASs, li 
minnhom, b’mod speċjali, il-PFOS u l-PFOA huma rriċerkati 
sew. Hemm bżonn ta’ data dwar il-perikli u l-HBM rilevanti għall-
bniedem, u hemm ukoll lakuni għall-maġġoranza tal-4 000 PFAS 
li qegħdin jintużaw bħalissa relatati mal-użi, ix-xejriet tal-
esponiment u t-tossiċità.

Hemm lakuna fid-data tal-Bijomonitoraġġ Uman għall-PFASs 
apparti dawk indirizzati fil-valutazzjoni tar-riskju (speċifikament 
dawk li jintużaw/jiġu ffurmati f’volumi għoljin bħala riżultat tas-
sostituzzjoni tal-PFASs antiki). Hemm bżonn li jitkejjel il-kontenut 
totali ta’ fluworu organiku fil-bnedmin sabiex jiġi vvalutat id-daqs 
tal-kontribuzzjoni tal-PFASs fil-bnedmin li sa issa ma hijiex 
magħrufa jew li għadha ma tistax tiġi vvalutata. Barra minn 
hekk, jistgħu jintużaw metodi analitiċi mhux fil-mira biex jiġu 
identifikati sustanzi rilevanti ġodda.

Sabiex jiġi appoġġat ir-raggruppament tal-PFASs ibbażat fuq 
ix-xjenza, hemm bżonn ta’ fehim aħjar tal-modi ta’ azzjoni tal-
PFASs differenti. Studju ulterjuri tal-potenzi relattivi tal-PFAS 
għall-valutazzjoni tar-riskju tat-taħlita jkun ta’ valur miżjud. 

Hemm ukoll il-ħtieġa li jiġu kkoordinati aħjar ir-regolamenti 
tal-UE f ’oqsma differenti, eż. l-ikel u l-ilma tax-xorb, kif ukoll 
ir-regolamenti dwar il-materjal li jiġi f’kuntatt mal-ikel u 
r-regolamenti ambjentali biex tissaħħaħ il-ġestjoni ġenerali tar-
riskju u jiġu evitati aktar kontaminazzjonijiet bil-PFASs.

Il-bijomonitoraġġ uman fil-hotspots jenfasizza l-ħtieġa urġenti 
li jiġu żviluppati miżuri li jimminimizzaw il-PFASs fil-livelli kollha, 
inkluż fil-ġisem tal-bniedem. Dan jidher essenzjali biex tiġi żgurata 
l-protezzjoni ta’ gruppi vulnerabbli fil-hotspots, speċifikament 
in-nisa tqal u li qed ireddgħu.
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Dan il-proġett irċieva finanzjament mill-
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