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PFAS
V tejto stručnej politickej správe sú zhrnuté 
nepriaznivé účinky per- a polyfluóralkylových látok 
(PFAS) na ľudské zdravie, ich hlavné expozičné cesty 
pre ľudí a spôsob, akým by ľudský biomonitoring PFAS 
mohol byť užitočný pri tvorbe politiky EÚ. 

PFAS sú veľkou skupinou umelých chemických 
látok, ktoré sa vo veľkej miere používajú v mnohých 
priemyselných a spotrebiteľských aplikáciách. PFAS sú 
perzistentné v životnom prostredí a majú tendenciu 
bioakumulovať sa v potravinových reťazcoch. Ukázalo 
sa, že mnohé PFAS sú toxické pre ľudské zdravie

KĽÚČOVÉ POSOLSTVÁ

• Štúdie zosúladené s iniciatívou HBM4EU11 (2014-
2021) priniesli základné úrovne vnútornej expozície 
12 PFAS pre európskych adolescentov (1957 vzoriek; 
vek 12 – 18 rokov). 

• 14,26 % testovaných európskych adolescentov 
prekročilo internú hladinu PFAS v sére 6,9 µg/l, 
smerná hodnota EFSA2 pre prípustný týždenný 
príjem je 4,4 ng/kg. Maximálne prekročenie z 
jednotlivých štúdií bolo 23,8 %. Najvyššie priemerné 
hodnoty sa zaznamenali v štúdiách vykonaných 
v severnej a západnej Európe.

• Údaje o PFAS zo 17 štúdií HBM si už môžete pozrieť 
v online európskom informačnom paneli HBM. 

Súčasná expozícia v niektorých častiach 
populácie EÚ presahuje odporúčané hodnoty 
EFSA pre PFAS.

• Koncentrácie PFAS sú vo všeobecnosti vyššie 
u mužov, pričom trendom je, že účastníci s vyšším 
vzdelaním majú vyššie úrovne expozície. V 
niektorých štúdiách sa pozorovali vyššie hladiny 
PFAS s rastúcim vekom. 

• Zo zbierok údajov HBM4EU možno odvodiť 
klesajúci trend pre koncentrácie PFOA a PFOS, 
zatiaľ čo v prípade ostatných PFAS to neplatí.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: HBM4EU

Európska iniciatíva v oblasti ľudského biomonitoringu 
HBM4EU, ktorá prebieha od roku 2017 do júna 2022, je 
spoločným úsilím 28 krajín, Európskej environmentálnej 
agentúry a Európskej komisie a je spolufinancovaná 
v rámci programu Horizont 2020. Iniciatíva sa zameriava 
predovšetkým na koordináciu a pokrok v oblasti ľudského 
biomonitoringu v Európe. Iniciatíva HBM4EU poskytla 
množstvo lepších dôkazov o skutočnej expozícii chemickým 
látkam prostredníctvom merania buď samotných látok, 

ich metabolitov, alebo markerov následných účinkov na 
zdravie v telesných tekutinách alebo tkanivách. Informácie 
o expozícii ľudí možno prepojiť s údajmi o zdrojoch 
a epidemiologickými prieskumami, aby sa tak poskytli 
informácie pre výskum, prevenciu a politiku s cieľom 
odstrániť medzery v poznatkoch a podporiť inovatívne 
prístupy. Ak si chcete prečítať viac o samotnom projekte, 
navštívte webovú stránku HMB4EU.

1    Zosúladené štúdie HBM4EU sú prieskumom zameraným na zber čo možno najviac harmonizovaných vzoriek a údajov HBM z (vnútroštátnych) štúdií 
s cieľom získať aktuálne interné údaje o expozícii reprezentatívne pre európsku populáciu/občanov v rámci geografického rozptylu.

2    EFSA: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://www.hbm4eu.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en


VÝSLEDKY HBM4EU

Iniciatíva HBM4EU položila základy európskej platformy HBM na 
harmonizované a kvalitatívne kontrolované monitorovanie 
expozície ľudí prioritným chemickým látkam (vrátane PFAS) 
a súvisiacich účinkov na zdravie. Zavedený bol program 
zabezpečenia kvality/kontroly kvality s cieľom vytvoriť európsku 
databázu kandidátskych laboratórií, ktoré sú rovnako kvalifikované 
na analýzu biomarkerov expozície.

V rámci zosúladených štúdií HBM4EU sa u adolescentov (12 – 18 
rokov) merali biomarkery expozície 12 PFAS. Približne u 14 % 
testovaných európskych adolescentov bola prekročená vnútorná 
hladina PFAS v sére 6,9 µg/l, čo zodpovedá smernej hodnote 
EFSA pre tolerovateľný týždenný príjem 4,4 ng/kg. Maximálne 
prekročenie z jednotlivých štúdií bolo 23,8 %. Najvyššie priemerné 
hodnoty sa zaznamenali v štúdiách vykonaných v severnej 
a západnej Európe.

Na ďalšiu podporu súčasných a budúcich štúdií HBM pripravila 
iniciatíva HBM4EU rôzne verejne dostupné podkladové 
materiály pre harmonizovaný prístup k plánovaniu a realizácii 
štúdií v Európe, ktoré sú k dispozícii v online knižnici HBM4EU. 
Na ďalšiu analýzu údajov týkajúcich sa PFAS boli vypracované 
rôzne výskumné protokoly vrátane európskych úrovní 
expozície, distribúcie expozície, geografických porovnaní, 
determinantov expozície, súvislostí medzi expozíciou 
a účinkom (BMI a metabolizmus, pohlavné dozrievanie, astma 

a alergia) a analýzy cesty medzi biomarkerom expozície 
a účinkom na zdravie (pohlavné dozrievanie a metabolizmus) 
(D10.10 Plán štatistickej analýzy pre spolufinancované štúdie 
WP8). Očakáva sa, že ďalšie výsledky budú zverejnené v priebehu 
roka 2022.

Bol vytvorený zoznam dostupných biomarkerov účinku pre PFAS 
a nových biomarkerov vrátane cholesterolu a adiponektínu pre 
metabolické poruchy, hormónov štítnej žľazy pre endokrinné 
poruchy, reprodukčných hormónov a kisspeptínu pre neplodnosť 
a sexuálne dozrievanie a imunitných a zápalových markerov pre 
astmu. Na preklenutie vedomostných medzier boli poskytnuté 
relevantné informácie o mechanizme a dráhe nežiaducich účinkov 
(AOP) týkajúce sa vplyvov na metabolizmus, výsledky pri pôrode 
a imunitný systém.  

Pri hodnotení rizika zmesí PFAS sa na porovnanie používajú tri 
prístupy, a to prístup relatívneho faktora účinnosti (RPF), prístup 
indexu nebezpečnosti (HI) a prístup súčtovej hodnoty Európskej 
agentúry pre bezpečnosť potravín (EFSA). Hodnotenie rizík zmesí 
presahuje rámec hodnotenia jednotlivých látok, ktoré sa obvykle 
používa, a viac odráža skutočnú expozíciu ľudí. Všetky tri prístupy 
potvrdili záver uvedený v nedávnom vedeckom stanovisku 
EFSA, v ktorom sa postuluje riziko pri súčasných expozičných 
koncentráciách.

EXPOZÍCIA A ÚČINKY NA ZDRAVIE

Hlavnou cestou expozície PFAS pre bežnú populáciu sú potraviny 
a pitie kontaminovanej pitnej vody. V rámci zberu údajov HBM4EU 
sa zistilo, že strava je dôležitým faktorom určujúcim expozíciu 
PFAS. Vyššie hladiny PFNA a PFOS v sére boli spojené s vyššou 
konzumáciou rýb a morských plodov (zvýšenie hladín v sére o 20 %, 
resp. 21 %) a vyššou konzumáciou vajec (zvýšenie hladín v sére 
o 14 %, resp. 11 %). Okrem toho vyššia expozícia PFOS súvisela 
s vyššou konzumáciou vnútorností (zvýšenie expozície o 14 %) 
a konzumáciou miestnych potravín (zvýšenie expozície o 40 %). 

V prípade ostatných potravín (mäso, rýchle občerstvenie, pitná 
voda, mlieko) sa nezistili žiadne alebo slabé súvislosti s jednotlivými 
PFAS. Ďalšími hlavnými determinantmi expozície v súboroch 
údajov HBM4EU boli priradenia k určitej kohorte, ako aj pohlavie 
a vzdelanie.

Obrázok 1 uvádza prehľad hlavných zdrojov expozície, spôsobov 
expozície a účinkov na zdravie súvisiacich s expozíciou PFAS.
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https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/03/HBM4EU_D9.3_Database_candidate_laboratories_v1.2_Per-and-polyfluorinated-alkylated-substances.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/03/HBM4EU_D9.3_Database_candidate_laboratories_v1.2_Per-and-polyfluorinated-alkylated-substances.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/
https://www.hbm4eu.eu/work-packages/deliverable-10-10-statistical-analysis-plan-for-the-co-funded-studies-of-wp8/
https://www.hbm4eu.eu/work-packages/deliverable-10-10-statistical-analysis-plan-for-the-co-funded-studies-of-wp8/


Obrázok 1. Prehľad zdrojov, ciest a účinkov PFAS na zdravie

www.hbm4eu.eu Koordinátor HBM4EU:
Nemecká environmentálna agentúra hbm4eu@uba.de

Koordinátor znalostného centra:
Európska environmentálna agentúra hbm4eu@eea.europa.eu

Kde ich možno nájsť?

PFAS možno nájsť v spotrebných výrobkoch, ako sú napríklad obaly na potraviny 
a riad, vo výrobkoch osobnej starostlivosti, ako sú šampóny, zubné nite, laky na 
nechty a očný make-up, v čistiacich prostriedkoch, čalúnení, koži a kobercoch, 
ako aj vo výrobkoch na zlepšenie domácnosti, ako sú farby, laky, mazivá a tmely. 
Môžu sa nachádzať aj v kontaminovanej pitnej vode (v blízkosti výrobných 
zariadení, zariadení na spracovanie odpadu, požiarnych a vojenských 
výcvikových stredísk a letísk) alebo potravinách (v rybách, mäse, ovocí 
a výrobkov z ovocia, vajciach, zelenine a výrobkoch zo zeleniny v dôsledku 
kontaminovanej pôdy).

Možné zdroje 
expozície

Ako sa môžu PFAS 
dostať do tela?

Ako môžu PFAS vplývať na zdravie? Ako môžete znížiť expozíciu 
PFAS?

EÚ prijala opatrenie na zníženie expozície ľudí PFAS. Napríklad PFOS, jeho 
soli a deriváty, ako aj PFOA, jej soli a zlúčeniny súvisiace s PFOA sú zakázané 
podľa nariadenia o perzistentných organických látkach. Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín defi noval limit pre množstvo štyroch PFAS, ktoré môžu byť 
bezpečne konzumované v potravinách v priebehu jedného týždňa. Obmedzenia 
EÚ REACH sú prijaté aj pre PFHxS a C9-C14 PFAS a pre niektoré použitia 
nadobudnú účinnosť v nasledujúcich rokoch . V smernici o pitnej vode sú tiež 
stanovené limitné hodnoty pre PFAS vo vode na ľudskú spotrebu. Najnovšie sa 
v chemickej stratégii pre udržateľnosť stanovuje rad opatrení na reguláciu PFAS 
ako skupiny vrátane postupného ukončenia používania PFAS v EÚ, pokiaľ ich 
používanie nie je nevyhnutné.

Ďalšie informácie o PFAS nájdete v časti Informačná karta 
HBM4EU .

PFAS ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

Domáci prach

Expozícia v pracovnom 
prostredí (výroba PFAS, 
požiarnici, voskovanie 
lyží, chrómovanie…)

Domáce spotrebné 
výrobky

Výrobky osobnej 
starostlivosti

Materské mlieko

Kontaminovaná 
pitná voda

Kontaminované 
potraviny

Potravinové spotrebné 
výrobky

Ak žijete v oblastiach, o ktorých je známe, že sú 
kontaminované PFAS, alebo v ich blízkosti:

Vyhýbajte sa konzumácii domáceho ovocia 
a zeleniny z týchto oblastí Požiadajte miestne 
úrady, aby skontrolovali hladinu PFAS 
a vylúčili prítomnosť PFAS

Vyhýbajte sa rýchlemu občerstveniu 
zabalenému v papieri odolnom voči mastnote

Vyhýbajte sa rýchlemu občerstveniu 
predávanému v obale obsahujúcom PFAS, ako 
sú niektoré škatule na pizzu

Žiadajte výrobky bez obsahu PFAS pri kúpe 
výrobkov, ktoré môžu obsahovať PFAS Uistite 
sa, že výrobky neobsahujú žiadne PFAS (nielen 
PFOS a PFOA)

V online aplikáciách skontrolujte, či konkrétny 
výrobok obsahuje alebo neobsahuje PFAS

Namiesto nepriľnavého riadu si zvoľte 
keramiku, nehrdzavejúcu oceľ alebo liatinu

Vyhýbajte sa rybolovu a konzumácii rýb 
z týchto oblastí

Tento projekt získal fi nančné krytie z programu pre výskum 
a inováciu Horizont 2020 v rámci dohody o grante č. 733032

Vyhýbajte sa používaniu voliteľných 
hydroizolačných sprejov na odev a obuv

Dodržiavajte odporúčania 
vodohospodárskych podnikov

Dermálnou absorpciou

Požitím

Inhaláciou

Účinky na 
reprodukciu 
a plodnosť

Ochorenie 
štítnej žľazy

Zvýšené hladiny 
cholesterolu

Imunotoxicita

Rakovina 
obličiek 
a semenníkov

Vývojová 
toxicita

Poškodenie 
pečene

VSTUP DO POLITICKÝCH PROCESOV 
A PRÍSLUŠNÝCH POLITICKÝCH OPATRENÍ

Výsledky projektu HBM4EU prispeli ku konzultáciám o stratégii pre 
udržateľnosť chemických látok, akčnom pláne nulového znečistenia, 
ako aj ku konzultáciám agentúr ECHA a EFSA. Tieto informácie sú 
k dispozícii v časti HBM4EU Science to Policy (Veda pre politiku).

Rôzne PFAS, ako napríklad PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, 
PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA a PFHxS, sú pre svoje vlastnosti PBT 
alebo vPvB3 zaradené do zoznamu látok vzbudzujúcich veľmi 
veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH. Niektoré PFAS majú 
harmonizovanú klasifikáciu a označovanie v EÚ podľa nariadenia 
CLP ako toxické pre reprodukciu, pečeň a ako podozrivé 
karcinogény. 

Vzhľadom na vážne obavy súvisiace s rozšíreným používaním 
a kontamináciou PFAS bol navrhnutý súbor opatrení na 
riešenie problematiky PFAS so skupinovým prístupom 

v rámci právnych predpisov o vode, udržateľných výrobkoch, 
potravinách, priemyselných emisiách a odpadoch v Európskej 
stratégii pre udržateľnosť chemických látok a v sprievodnom 
dokumente o PFAS. Konkrétne PFAS sú regulované viacerými 
právnymi predpismi a krížovou reguláciou. Týkajú sa i) vykonávania 
medzinárodných dohovorov, opatrení a dohôd a širších právnych 
predpisov o chemických látkach; ii) spotrebiteľských výrobkov; 
iii) vystavenia pri práci a iv) životného prostredia (napr. emisií do 
ovzdušia a vody). Tieto predpisy sa majú upraviť a sprísniť.

V roku 2023 sa očakáva obmedzenie podľa nariadenia 
REACH s cieľom obmedziť riziká pre životné prostredie 
a zdravie ľudí vyplývajúce z výroby a používania všetkých per- 
a polyfluóralkylových látok (PFAS) na všetky použitia okrem tých, 
ktoré sa považujú za nevyhnutné. 

3
3    PBT: perzistentný, bioakumulatívny, toxický | vPvB: veľmi perzistentný, veľmi bioakumulatívny

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/


POLITICKÉ OTÁZKY

1 Aká je súčasná expozícia obyvateľstva 
EÚ PFAS a prekračuje zdravotné 
orientačné hodnoty4 (externé a interné 
orientačné hodnoty HBM), ak sú 
k dispozícii?

Štúdie zosúladené s iniciatívou HBM4EU (2014 – 2021) priniesli 
základné úrovne interných koncentrácií PFAS pre adolescentov 
(12 – 18 rokov). Vzorky boli odobraté na 9 odberových miestach 
(Nórsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Grécko, Španielsko, 
Nemecko, Francúzsko, Belgicko). 

Z ukazovateľa vyvinutého v rámci iniciatívy HBM4EU vyplýva, 
že súčasná interná expozícia u adolescentov prekračuje 
smerné hodnoty pre súčet 4 PFAS. Z ukazovateľa založeného 
na údajoch o internej expozícii európskych adolescentov 
vyplýva, že kombinovaná expozícia PFOS, PFOA, PFNA a PFHxS 
u adolescentov v EÚ presahuje u časti účastníkov orientačnú 
hodnotu EFSA založenú na zdravotných kritériách. Prekročenie 
v rôznych štúdiách a lokalitách sa pohybuje od 1,34 % do 23,78 % 
účastníkov s rozsahom prekročenia (P95/6,9 μg/l) od 0,74 – 1,78. 
V štúdiách vykonaných v západnej a severnej Európe bolo najviac 
adolescentov, ktorí prekročili smernú hodnotu.

Mediány koncentrácií v jednotlivých európskych štúdiách sa 
pohybujú v rovnakom intervale, napr. hodnoty P50 pre PFOA sa 
pohybujú od 0,76 do 4,8 μg/L, hodnoty PFNA od 0,28 do 0,86 
μg/L a PfHxS od 0,18 do 1,61 μg/L. PFOS zostáva dominantným 
kongenerom; hodnoty P50 sa pohybujú od 1,67 µg/l do 8,06 µg/l. 
Tieto hodnoty podporujú hodnoty uvedené v nedávnom stanovisku 
EFSA o rizikách pre ľudské zdravie v súvislosti s prítomnosťou 
perfluóralkylových látok v potravinách.

2 Je vystavenie spôsobené stravou, 
expozíciou spotrebiteľa, povolaním 
alebo kontamináciou životného 
prostredia?

Pokiaľ ide o determinanty expozície v súboroch údajov HBM4EU, 
okrem kohorty, pohlavia a vzdelania bola dôležitým determinantom 
PFAS strava. Vyššie hladiny PFNA a PFOS v sére boli spojené 
s vyššou konzumáciou rýb a morských plodov (zvýšenie hladín 
v sére o 20 %, resp. 21 %) a vyššou konzumáciou vajec (zvýšenie 
hladín v sére o 14 %, resp. 11 %). Okrem toho vyššia expozícia PFOS 
súvisela s vyššou konzumáciou vnútorností (zvýšenie expozície 
o 14 %) a konzumáciou miestnych potravín (zvýšenie expozície 
o 40 %). V prípade ostatných potravín (mäso, rýchle občerstvenie, 
pitná voda, mlieko) sa nezistili žiadne alebo slabé súvislosti 
s jednotlivými PFAS. 

Pokiaľ ide o expozíciu pri práci, uskutočnila sa štúdia zameraná 
na skúmanie vystavenia PFAS v priestoroch, v ktorých sa vykonáva 
pochrómovanie. Celkovo sa analyzovalo 155 vzoriek plazmy 
pracovníkov z piatich štúdií. Výsledky budú k dispozícii do júna 2022.

3 Ktoré oblasti a environmentálne médiá 
v Európe sú kontaminované PFAS?

PFAS sa hromadia v životnom prostredí a zistilo sa, že kontaminujú 
povrchovú, podzemnú a pitnú vodu a akumulujú sa v rastlinách. 
Miesta výroby PFAS, požiarne cvičiská, letiská a zariadenia 
na zneškodňovanie odpadu, ako aj čistiarne odpadových vôd 
môžu viesť ku kontaminácii životného prostredia, čo následne 
vedie k expozícii ľudí žijúcich v týchto oblastiach. V súčasnosti 
je známych niekoľko ohnísk v rôznych krajinách (napr. v Nemecku, 
Švédsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Belgicku, Dánsku 
a Rakúsku). Možno predpokladať, že ohniská existujú vo väčšine 
európskych krajín. Iniciatíva HBM4EU vypracúva usmerňovací 
dokument o tom, ako riešiť ľudský biomonitoring, hodnotenie 
zdravotných rizík a komunikáciu o rizikách v ohniskách (PFAS).

4    V prípade látok, ktoré prekračujú smerné hodnoty pre zdravie, nemožno vylúčiť účinky na zdravie.
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4 Možno pozorovať rozdiely v profiloch 
PFAS v rôznych skupinách obyvateľstva 
a časových obdobiach?

Geografické rozdiely vo vnútornej expozícii možno pozorovať 
v štúdiách zosúladených s iniciatívou HBM4EU pre PFOS, PFOA, 
PFNA, PFHxS a ich súčet. Najvyššie priemerné hodnoty sa 
zaznamenali v štúdiách vykonaných v severnej a západnej Európe.

Na štúdium rozdielov v profiloch PFAS v rôznych časových 
obdobiach je potrebná analýza štúdií časových trendov, ktoré 
v súčasnosti nie sú na európskej úrovni k dispozícii. Údaje 
o časovom trende sú zatiaľ k dispozícii pre súčet Σ(PFOA + PFNA 
+ PFHxS + PFOS) len pre Nemecko. Pri porovnaní hladín PFAS vo 
vzorkách plazmy mladých dospelých z nemeckej Banky vzoriek 
životného prostredia v období rokov 2007 až 2019 možno 
pozorovať jasný pokles. Zatiaľ čo v roku 2007 bola maximálna 
hodnota P95 (P50) pre súčet 4 PFAS 28,87 (13,82) µg/l, v roku 2019 
je to len 8,28 (4,59) µg/l. Údaje z dvoch štúdií matky a dieťaťa vo 
Viedni/Rakúsku tiež ukázali pokles hodnôt P50 pre súčet 4 PFAS zo 
4,3 µg/l v roku 2010 na 2,2 µg/l v roku 2019.

K dispozícii sú aj súbory údajov pre jednotlivé PFAS v iných 
krajinách: Nórsko, Nemecko, Belgicko, Španielsko, Slovensko, 
Dánsko a Česko. 

5 Aké sú úrovne PFAS a súvisiace účinky 
na zdravie u zraniteľných skupín 
obyvateľstva?

Analýzy epidemiologických údajov z kohortových štúdií vykonaných 
v rámci konzorcia HBM4EU poukazujú na súvislosti vyšších hladín 
PFAS u matiek so zvýšeným sklonom k infekciám u detí do 4 rokov 
a s častým užívaním antibiotík až do adolescencie. Zistili sa súvislosti 
s horším kardiovaskulárnym rizikovým profilom založeným na 
vyššom cholesterole a lipidovom profile, vyššou glykémiou nalačno, 
BMI a krvným tlakom, vyššou telesnou hmotnosťou, BMI-skóre 
a obvodom pása vo veku 9 rokov u chlapcov. Zmes PFAS bola 
spojená so zvýšením hladiny triglyceridov a inzulínu a znížením 
HDL cholesterolu a s miernou interakciou endogénnych 
hormónov. Ďalej by prenatálna expozícia PFAS mohla byť 
spojená s reprodukčnými poruchami, ako je preeklampsia 
a tehotenská hypertenzia, oneskorenie menarché a abnormálna 
menštruácia/dĺžka, zníženie pôrodnej hmotnosti, dĺžky a zmena 
dĺžky gravidity, zníženie kvality spermií a počtu spermií. Jedna štúdia 
preukázala koreláciu s anogenitálnou vzdialenosťou u dievčat 
a rizikom mozgovej obrny u chlapcov.

6 Existujú rozdiely v expozícii 
obyvateľstva EÚ regulovanými 
a neregulovanými zlúčeninami PFAS? 
Viedli obmedzenia k zníženiu expozície?

K dnešnému dňu sú PFOS a PFOA naďalej látkami, ktoré sa v krvi 
v Európe vyskytujú v najvyšších koncentráciách, hoci v mnohých 
ľudských vzorkách sa zistili aj iné zlúčeniny PFAS. Alternatívne 
zlúčeniny PFAS majú v porovnaní s regulovanými zlúčeninami PFAS 
nižšie úrovne expozície. Vzhľadom na veľký podiel nedetekovaných 
zlúčenín alternatívnych PFAS a veľký rozdiel v absolútnych 
hodnotách limitu kvantifikácie (LOQ) dosiahnutých v jednotlivých 
štúdiách je však potrebné znížiť LOQ pri chemickej analýze. 
Ukazovatele HBM zobrazujú úrovne HBM pre regulované a zatiaľ 
neregulované PFAS.

V stanovisku EFSA k PFOS a PFOA v potravinách sa uvádza, 
že po roku 2000 sa vo všeobecnosti koncentrácie PFOS, PFOA 
v sére/plazme a v niektorých štúdiách PFHxS znížili, zatiaľ čo 
koncentrácie PFNA, PFDA a PFUnDA sa zvýšili. 
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7 Viedlo obmedzenie PFOS podľa 
nariadenia o perzistentných 
organických znečisťujúcich látkach 
k zníženiu expozície?

Z hodnotenia účinnosti v zmysle Štokholmského dohovoru 
vyplýva, že hladiny PFOS zrejme postupne klesajú. Zbery údajov 
v HBM4EU tiež demonštrujú pokles PFAS v sledovanom období. 

8 Aký je vplyv očakávaného rozhodnutia 
agentúry ECHA z roku 2016 o obmedzení 
výroby, uvádzania na trh a používania 
PFOA podľa nariadenia REACH?

Hoci v niektorých jednotlivých krajinách EÚ boli opísané klesajúce 
časové trendy PFOA, štúdie zosúladené s HBM4EU stále ukazujú, 
že časť adolescentov v Európe prekračuje smerné hodnoty pre 
PFOA a že sa zisťujú substitučné PFAS. Je nesmierne dôležité 
vyhnúť sa poľutovaniahodným substitúciám.

VEDOMOSTNÉ MEDZERY

Údaje o vplyve rôznych PFAS na zdravie sú k dispozícii pre pomerne 
malý počet PFAS, z ktorých sú dobre preskúmané hlavne PFOS 
a PFOA. Je potrebné získať údaje o nebezpečenstve a HBM 
relevantné pre človeka a existujú aj medzery pre väčšinu zo 4 000 
v súčasnosti používaných PFAS, ktoré sa týkajú použitia, spôsobov 
vystavenia a toxicity.

Existujú medzery v údajoch o ľudskom biomonitoringu pre PFAS iné 
ako tie, ktorými sa zaoberá hodnotenie rizík konkrétne tie, ktoré 
sa používajú/vznikajú vo veľkých objemoch v dôsledku nahradenia 
starších PFAS). Je potrebné merať celkový obsah organického 
fluóru v ľuďoch, aby bolo možné posúdiť veľkosť doteraz 
neznámeho alebo ešte nehodnotiteľného vplyvu PFAS u ľudí. Okrem 
toho by sa na identifikáciu nových relevantných látok mohli použiť 
necieľové analytické metódy.

Na podporu vedecky podloženého zoskupovania PFAS je potrebné 
lepšie pochopiť spôsoby pôsobenia rôznych PFAS. Ďalší výskum 
relatívneho vplyvu PFAS pri hodnotení rizík zmesí by mal pridanú 
hodnotu. 

Je tiež potrebné lepšie koordinovať nariadenia EÚ v rôznych 
oblastiach, napr. v oblasti potravín a pitnej vody, ako aj nariadenia 
týkajúce sa materiálov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami 
a životného prostredia, aby sa posilnilo zastrešujúce riadenie rizík 
a aby sa zabránilo ďalšej kontaminácii PFAS.

Ľudský biomonitoring v kritických oblastiach zdôrazňuje naliehavú 
potrebu vypracovať opatrenia na minimalizáciu PFAS na 
všetkých úrovniach, vrátane ľudského tela. Zdá sa, že je to 
nevyhnutné na zabezpečenie ochrany zraniteľných skupín, najmä 
tehotných a dojčiacich žien v kritických oblastiach.
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Tento projekt získal finančné prostriedky 
z programu Európskej únie pre výskum 
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o grante č. 733032.

Koordinátor HBM4EU: 
Nemecká environmentálna agentúra hbm4eu@uba.de

Koordinátor znalostného centra: 
Európska environmentálna agentúra hbm4eu@eea.europa.eu
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