
 HBM4EU 
PREGLED POLITIKE

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.

JUNIJ 2022

Evropska pobuda za humani biomonitoring

1

PFAS
V tem pregledu politike so povzeti neželeni učinki 
per- in polifluoroalkilnih snovi (PFAS) na zdravje 
ljudi, glavne poti izpostavljenosti za ljudi in načini, 
na katere bi bil humani biomonitoring PFAS lahko 
koristen pri razvoju politike EU. 

PFAS so velika skupina umetnih kemikalij, ki se 
obsežno uporabljajo v številnih industrijskih in 
potrošniških izdelkih. PFAS so obstojne v okolju in 
se kopičijo v organizmih v prehranski verigi. Številne 
PFAS so dokazano strupene za zdravje ljudi.

GLAVNA SPOROČILA

• V usklajenih študijah HBM4EU1 (2014–2021), 
so bile določene izhodiščne ravni notranje 
izpostavljenosti dvanajstim PFAS pri evropskih 
najstnikih (1 957 vzorcev; starost: 12–18 let). 

• Notranje ravni PFAS v serumu 6,9 µg/l, ki ustrezajo 
orientacijski vrednosti agencije EFSA2za dopusten 
tedenski vnos 4,4 ng/kg, so bile presežene pri 
14,26 % testiranih evropskih najstnikov. Največji 
presežek pri posameznih študijah je bil 23,8 %. 
Najvišje vrednosti mediane so bile ugotovljene v 
študijah, opravljenih v severni in zahodni Evropi.

• Podatki o PFAS iz 17 študij HBM so že na voljo 
na spletu na nadzorni plošči za evropski 

HBM, European HBM dashboard. Trenutna 
izpostavljenost pri nekaterih delih prebivalstva 
EU presega orientacijske vrednosti 
agencije EFSA.

• Koncentracije PFAS so na splošno višje pri 
moških, pri čemer imajo udeleženci z višjo 
izobrazbo višje ravni izpostavljenosti. V 
nekaterih študijah je bilo ugotovljeno, da so 
ravni PFAS višje pri višji starosti. 

• Iz zbirk podatkov HBM4EU je mogoče izpeljati 
trend zniževanja koncentracij PFOA in PFOS, ne 
pa tudi drugih PFAS.

OZADJE: HBM4EU

Pri Evropski pobudi za humani biomonitoring HBM4EU, 
ki se izvaja v obdobju od leta 2017 do junija 2022, gre 
za skupno prizadevanje 28 držav, Evropske agencije za 
okolje in Evropske komisije, sofinancira pa se v okviru 
programa Obzorje 2020. Glavni cilj te pobude je uskladiti 
in spodbujati humani biomonitoring v Evropi. S pobudo 
HBM4EU so bili zbrani številni izboljšani dokazi o dejanski 
izpostavljenosti kemikalijam, in sicer z merjenjem samih 

snovi, njihovih presnovkov ali označevalcev posledičnih 
učinkov na zdravje v telesnih tekočinah ali tkivih. 
Informacije o izpostavljenosti pri ljudeh se lahko 
povežejo s podatki o virih in epidemioloških raziskavah 
ter prispevajo k raziskavam, preprečevanju in politiki, s 
ciljem odpraviti vrzeli v znanju in spodbujati inovativne 
pristope. Če želite prebrati več o samem projektu, 
obiščite spletno mesto pobude HMB4EU.

1    Usklajene študije HBM4EU so raziskave, namenjene zbiranju čim bolj usklajenih vzorcev in podatkov HBM iz (nacionalnih) študij, za pridobitev aktualnih 
podatkov o notranji izpostavljenosti, ki so reprezentativni za evropsko prebivalstvo/državljane na celotnem geografskem območju.

2    EFSA: Evropska agencija za varnost hrane 



REZULTATI POBUDE HMB4EU

Pobuda HBM4EU je postavila temelje za evropsko platformo 
HBM za spremljanje izpostavljenosti ljudi prednostnim 
kemikalijam (vključno s PFAS) in povezanih učinkov na 
zdravje na usklajen način z nadzorom kakovosti. Program 
zagotavljanja kakovosti/nadzora kakovosti je bil uveden 
za vzpostavitev evropske zbirke podatkov o kandidatnih 
laboratorijih, ki so prav tako usposobljeni za analizo bioloških 
označevalcev izpostavljenosti.

V sklopu usklajenih študij HBM4EU, so pri najstnikih (starih 
12–18 let) izmerili biološke označevalce izpostavljenosti 
dvanajstim PFAS. Notranje ravni PFAS v serumu 6,9 µg/l, ki 
ustrezajo orientacijskim vrednostim agencije EFSA za dopusten 
tedenski vnos 4,4 ng/kh, so bile presežene pri približno 
14 % testiranih evropskih najstnikov. Največji presežek pri 
posameznih študijah je bil 23,8 %. Najvišje vrednosti mediane 
so bile ugotovljene v študijah, opravljenih v severni in zahodni 
Evropi.

Za nadaljnjo podporo sedanjim in prihodnjim študijam HBM 
so bila v okviru pobude HBM4EU pripravljena raznolika, 
javno dostopna temeljna gradiva za usklajen pristop k 
načrtovanju in izvedbi študij v Evropi, ki so na voljo v spletni 
knjižnici HBM4EU. Pripravljeni so bili različni raziskovalni 
protokoli za nadaljnjo analizo podatkov o PFAS, 
vključno z evropskimi ravnmi izpostavljenosti, porazdelitvijo 
izpostavljenosti, geografskimi primerjavami, dejavniki 

izpostavljenosti, povezavami med izpostavljenostjo in učinkom 
(ITM in presnova, spolno dozorevanje, astma in alergije) ter 
biološkimi označevalci izpostavljenosti in učinka – analizo poti 
učinka na zdravje (spolno dozorevanje in presnova) (D10.10 
Načrt statistične analize za sofinancirane študije WP8). V 
letu 2022 se pričakuje objava več rezultatov.

Pripravljen je bil seznam razpoložljivih bioloških označevalcev 
učinka PFAS in novih bioloških označevalcev, vključno s 
holesterolom in adiponektinom za presnovne motnje, 
ščitničnimi hormoni za motnje žlez z notranjim izločanjem, 
reproduktivnimi hormoni in kispeptinom za neplodnost in 
spolno dozorevanje ter imunskimi in vnetnimi označevalci za 
astmo. Predložene so bile ustrezne mehanicistične informacije 
in informacije o poteku neželenega izida, povezane z učinki 
na presnovo, izidi nosečnosti in imunskim sistemom, ki 
zapolnjujejo vrzeli v znanju.  

Pri oceni tveganja zmesi s PFAS se uporabljajo trije pristopi 
za primerjavo, in sicer pristop s faktorjem relativne učinkovitosti 
(RPF), pristop z indeksom nevarnosti (HI) in pristop s skupno 
vrednostjo Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Ocena 
tveganja zmesi presega oceno posamezne snovi, ki se uporablja 
običajno, in v večji meri odraža dejansko izpostavljenost ljudi. 
Vsi trije pristopi so potrdili zaključek, izpeljan v najnovejšem 
znanstvenem mnenju agencije EFSA, ki predpostavlja tveganje 
pri sedanjih koncentracijah izpostavljenosti.

IZPOSTAVLJENOST IN UČINKI NA ZDRAVJE

Pri splošni populaciji je glavna pot izpostavljenosti PFAS s hrano 
in zaužitjem onesnažene pitne vode. V okviru zbirk podatkov 
HMB4EU je bilo ugotovljeno, da je prehrana pomemben 
dejavnik izpostavljenosti PFAS. Visoke ravni PFNA in PFOS v 
serumu so bile povezane z večjim uživanjem rib in morskih 
sadežev (zvišanje ravni v serumu za 20 oziroma 21 % ) in 
večjim uživanjem jajc (zvišanje ravni v serumu za 14 oziroma 
11 %). Poleg tega je bila večja izpostavljenost PFOS povezana 
z večjim uživanjem drobovine (povečanje izpostavljenosti za 
14 %) in uživanjem lokalne hrane (povečanje izpostavljenosti 

za 40 %). Pri drugih prehranskih izdelkih (meso, hitra hrana, 
pitna voda, mleko) ni bilo ugotovljenih povezav s posameznimi 
PFAS oziroma so bile te povezave šibke. Drugi glavni dejavniki 
izpostavljenosti v zbirkah podatkov HBM4EU so bili dodelitev v 
določeno kohorto ter spol in izobrazba.

Na sliki 1 je pregled glavnih virov izpostavljenosti, poti 
izpostavljenosti in učinkov na zdravje, povezanih z 
izpostavljenostjo PFAS.
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Slika 1. Pregled virov, poti in učinkov na zdravje, povezanih s PFAS

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

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

Kje jih lahko najdemo?

PFAS lahko najdemo v potrošniških izdelkih, kot so ovojnina za hrano 
in kuhinjska posoda; izdelkih za osebno nego, kot so šamponi, zobne 
nitke, laki za nohte in ličila za oči; čistilnih izdelkih, prevlekah, usnju in 
preprogah ter izdelkih za izboljšanje doma, kot so barve, laki maziva in 
tesnilna sredstva. 
Najdemo jih tudi v onesnaženi pitni vodi (v bližini proizvodnih obratov, 
objektov za obdelavo odpadkov, mest za usposabljanje gasilcev in 
vojske ter letališč) ali hrani (ribe, meso, sadje in sadni izdelki, jajca, 
zelenjava in zelenjavni izdelki zaradi onesnaženih tal).

Možni viri 
izpostavljenosti

Kako lahko PFAS 
vstopijo v telo?

Kako lahko PFAS vplivajo na zdravje? Kako lahko zmanjšate 
izpostavljenost PFAS?

EU je sprejela ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti državljanov PFAS. 
Na primer, PFOS, njegove soli in derivati, ter PFOA, njene soli in spojine, 
povezane s PFOA, so prepovedani v skladu z uredbo o obstojnih organskih 
onesnaževalih. Evropska agencija za varnost hrane je nedavno opredelila 
mejo količine štirih PFAS, ki jo je mogoče varno zaužiti v obdobju enega 
tedna. Omejitve uredbe REACH v EU so sprejete tudi za PFHxS in C9–C14 
PFAS, v prihodnjih letih pa bodo začele veljati za več uporab. Tudi direktiva 
o pitni vodi določa mejne vrednosti za PFAS v vodi za prehrano ljudi. 
Nedavno je bila v trajnostni strategiji za kemikalije določena vrsta ukrepov 
za regulacijo PFAS kot skupine, vključno s postopnim opuščanjem uporabe 
PFAS v EU, razen če je njihova uporaba nujna.

Dodatne informacije o PFAS so na voljo v razdelku „Informativni 
list HBM4EU“.

PFAS KAJ MORATE VEDETI?

Hišni prah

Poklicna izpostavljenost 
(proizvodnja PFAS, 
gasilci, voskanje smuči, 
kromiranje …)

Gospodinjski 
potrošniški izdelki

Izdelki za 
osebno nego

Materino mleko

Onesnažena pitna voda

Onesnažena hrana

Prehranski potrošniški 
izdelki

Če živite na območju, za katerega je znano, da 
je onesnaženo s PFAS:

Izogibajte se uživanju doma pridelanega 
sadja in zelenjave s teh območij. Od 
lokalnih oblasti zahtevajte, naj ocenijo ravni 
PFAS, da se prepričate, da v njih ni PFAS

Izogibajte se hitri hrani, zaviti v papir, 
neprepusten za maščobe.

Izogibajte se hitri hrani, ki se prodaja v 
embalaži iz lepenke, ki vsebuje PFAS, kot so 
nekatere škatle za pizzo.

Kadar kupujete izdelke, ki bi lahko vsebovali 
PFAS, zahtevajte izdelke brez PFAS. 
Prepričajte se, da v izdelkih ni nobene PFAS, ne 
samo PFOS in PFOA.

V spletnih aplikacijah preverite, ali določen 
izdelek vsebuje PFAS.

Namesto nelepljive posode uporabljajte 
posodo iz keramike, nerjavnega jekla ali 
litega železa.

Izogibajte se ribolovu in uživanju rib s 
teh območij.

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

Izogibajte se uporabi pršil za zaščito oblačil 
in obutve pred vodo.

Upoštevajte nasvete oblasti glede 
uporabe vode.

Z absorpcijo prek kože

Z zaužitjem

Z vdihavanjem

Učinki na 
razmnoževanje 
in plodnost

Ščitnična bolezen

Zvišane vrednosti 
holesterola

Imunotoksičnost

Rak ledvic in 
testisov

Toksičnost za 
razvoj

Poškodba jeter

DOPRINOS K POSTOPKOM POLITIKE IN 
USTREZNIM UKREPOM POLITIKE

Rezultati pobude HMB4EU prispevajo k posvetovanjem za 
trajnostno strategijo za kemikalije, akcijski načrt za ničelno 
onesnaževanje ter k posvetovanjem agencij ECHA in EFSA. Na 
voljo so v razdelku o prenosu znanosti v politiko v okviru 
pobude HBM4EU.

Na seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC), 
so v skladu z uredbo REACH vključene različne PFAS, kot so 
PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)
DA in PFHxS, in sicer zaradi svojih lastnosti PBT ali vPvB3. 
Nekatere PFAS so v skladu z uredbo CLP usklajeno razvrščene 
in označene v EU kot strupene za razmnoževanje, jetra in kot 
domnevne rakotvorne snovi. 

Zaradi resnih pomislekov, povezanih s široko uporabo PFAS in 
onesnaženjem z njimi, je bil v trajnostni strategiji za kemikalije 

in spremni dokumentaciji o PFAS predlagan sveženj 
ukrepov za obravnavanje PFAS po skupinskem pristopu, 
v skladu z zakonodajo o vodah, trajnostnih proizvodih, 
hrani, industrijskih emisijah in odpadkih. Posamezne 
PFAS so urejene z različno zakonodajo in dejavnostmi v okviru 
več uredb. Te zajemajo i) izvajanje mednarodnih konvencij, 
ukrepov in sporazumov ter širše zakonodaje o kemikalijah; ii) 
potrošniške proizvode; iii) poklicno izpostavljenost in iv) okolje 
(npr. emisije v zrak in vodo). Te uredbe je treba prilagoditi in 
poostriti.

Leta 2023 se pričakuje omejitev v skladu z uredbo REACH za 
omejevanje tveganj za okolje in zdravje ljudi zaradi proizvodnje 
in uporabe per- in polifluoroalkilnih snovi (PFAS) za vse 
uporabe, razen tistih, za katere se šteje, da so nujno potrebne. 

3
3PBT: obstojno, bioakumulativno, strupeno | vPvB: zelo obstojno, zelo bioakumulativno



VPRAŠANJA POLITIKE

1 Kakšna je trenutna izpostavljenost 
prebivalstva EU PFAS in ali presega 
orientacijske vrednosti, ki upoštevajo učinke 
na zdravje4 (zunanje in notranje orientacijske 
vrednosti HBM), kjer so na voljo?

V usklajenih študijah HBM4EU (2014–2021), so bile 
pridobljene izhodiščne ravni notranjih koncentracij PFAS 
pri najstnikih (starih 12–18 let). Vzorci so bili odvzeti na devetih 
mestih vzorčenja (Norveška, Švedska, Slovaška, Slovenija, Grčija, 
Španija, Nemčija, Francija, Belgija). 

Kazalnik, razvit v okviru pobude HBM4EU, kaže, da trenutna 
notranja izpostavljenost pri najstnikih presega orientacijske 
vrednosti za vsoto štirih PFAS. Kazalnik, ki temelji na podatkih 
o notranji izpostavljenosti pri evropskih najstnikih, kaže, da skupna 
izpostavljenost PFOS, PFOA, PFNA in PFHxS pri najstnikih v EU pri 
delu udeležencev presega orientacijske vrednosti agencije EFSA, ki 
upoštevajo učinke na zdravje. Preseganja v različnih študijah in na 
različnih lokacijah so v razponu od 1,34 % do 23,78 % udeležencev, 
z obsegom preseganja (P95/6,9 μg/l) v razponu od 0,74 do 1,78. 
Največ najstnikov, ki so presegali orientacijsko vrednost, je bilo v 
študijah, izvedenih v zahodni in severni Evropi.

Mediana koncentracij v različnih evropskih študijah je v istem 
razponu, npr. vrednosti P50 za PFOA so v razponu od 0,76 do 
4,8 µg/l, ravni PFNA so v razponu od 0,28 do 0,86 µg/l, ravni PfHxS 
pa v razponu od 0,18 do 1,61 µg/l. PFOS ostaja prevladujoči 
kongener; vrednosti P50 so v razponu od 1,67 µg/l do 8,06 µg/l. 
Te ravni podpirajo sporočene ravni iz nedavnega mnenja 
agencije EFSA o tveganjih za zdravje ljudi, povezanih s prisotnostjo 
perfluoroalkilnih snovi v hrani.

2 Ali je izpostavljenost posledica prehrane, 
potrošniške izpostavljenosti, poklica ali 
okoljskega onesnaženja?

Kar zadeva dejavnike izpostavljenosti v zbirkah podatkov HBM4EU, 
je bila poleg kohorte, spola in izobrazbe pomemben dejavnik 
PFAS tudi prehrana. Visoke ravni PFNA in PFOS v serumu so bile 
povezane z večjim uživanjem rib in morskih sadežev (zvišanje 
ravni v serumu za 20 oziroma 21 % ) in večjim uživanjem jajc 
(zvišanje ravni v serumu za 14 oziroma 11 %). Poleg tega je bila 
večja izpostavljenost PFOS povezana z večjim uživanjem drobovine 
(povečanje izpostavljenosti za 14 %) in uživanjem lokalne hrane 
(povečanje izpostavljenosti za 40 %). Pri drugih prehranskih izdelkih 
(meso, hitra hrana, pitna voda, mleko) ni bilo ugotovljenih povezav s 
posameznimi PFAS oziroma so bile te povezave šibke. 

Kar zadeva poklicno izpostavljenost, je bila opravljena študija za 
preučitev izpostavljenosti PFAS v obratih za kromiranje. V petih 
študijah je bilo skupaj analiziranih 155 vzorcev plazme delavcev. 
Rezultati bodo na voljo pred junijem 2022.

3 Katera območja in okoljski mediji v Evropi 
so onesnaženi s PFAS?

PFAS se kopičijo v okolju in dokazano onesnažujejo površinske 
vode, podtalnico in pitno vodo ter se kopičijo v rastlinah. Mesta 
proizvodnje PFAS, območja gasilskega usposabljanja, 
letališča in objekti za odlaganje odpadkov ter obrati za 
čiščenje odplak lahko privedejo do onesnaženja okolja 
in posledično do izpostavljenosti ljudi, ki živijo na teh 
območjih. Trenutno je znanih več žarišč v različnih državah 
(npr. v Nemčiji, na Švedskem, v Italiji, Španiji, na Nizozemskem, 
v Belgiji, na Danskem in v Avstriji). Domnevati je mogoče, da 
žarišča obstajajo v večini evropskih držav. V okviru pobude 
HBM4EU se pripravljajo smernice o obravnavi humanega 
biomonitoringa, ocenah tveganja za zdravje in obveščanju o 
tveganju v žariščih (PFAS).

4    Za snovi, ki presegajo orientacijske vrednosti na podlagi zdravstvenih razlogov, učinkov na zdravje ni mogoče izključiti.
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4 Ali so med različnimi skupinami 
prebivalstva in časovnimi obdobji opazne 
razlike v profilih PFAS?

V usklajenih študijah HBM4EU, so opazne geografske razlike 
v notranji izpostavljenosti za PFOS, PFOA, PFNA in PFHxS ter 
njihove vsote. Najvišje vrednosti mediane so bile ugotovljene v 
študijah, opravljenih v severni in zahodni Evropi.

Za proučitev razlik med profili PFAS v različnih časovnih 
obdobjih je potrebna analiza študij časovnih trendov, ki 
trenutno na evropski ravni niso na voljo. Za zdaj so podatki 
o časovnih trendih na voljo za vsoto Σ(PFOA + PFNA + PFHxS 
+ PFOS) samo za Nemčijo. Primerjava ravni PFAS v vzorcih 
plazme pri mladih odraslih iz nemške okoljske banke 
vzorcev za obdobje 2007–2019 kaže jasno znižanje. Leta 2007 
je bila najvišja vrednost P95 (P50) za vsoto štirih PFAS 28,87 
(13,82) µg/l, leta 2019 pa samo 8,28 (4,59) µg/l. Tudi podatki iz 
dveh študij z materami in otroki z Dunaja v Avstriji so pokazali 
znižanje vrednosti P50 za vsoto štirih PFAS s 4,3 µg/l leta 2010 
na 2,2 µg/l leta 2019.

Nabori podatkov o posameznih PFAS so na voljo tudi za druge 
države: Norveško, Nemčijo, Belgijo, Španijo, Slovaško, Dansko in 
Češko. 

5 Kakšne so ravni PFAS in učinki na zdravje v 
ranljivih skupinah prebivalstva?

Analize epidemioloških podatkov iz kohortnih študij, opravljenih 
znotraj konzorcija HBM4EU, kažejo povezave med višjimi ravnmi 
PFAS pri materah in večjo nagnjenostjo k okužbam pri otrocih 
do 4 leta ter pogostostjo uporabe antibiotikov do najstniških 
let. Ugotovljene so bile povezave s slabšim profilom srčno-
žilnega tveganja na podlagi višjih ravni holesterola in lipidov, 
višje ravni glukoze v plazmi na tešče, ITM in krvnega tlaka, 
večje telesne mase, rezultata ITM in obsega pasu pri starosti 
9 let pri fantih. Zmes različnih PFAS je bila povezana z 
zvišanjem ravni trigliceridov in insulina ter znižanjem 
ravni HDL-holesterola in s skromno interakcijo z endogenimi 
hormoni. Poleg tega je izpostavljenost PFAS pred rojstvom 
lahko povezana z reproduktivnimi motnjami, kot so 
preeklampsija in hipertenzija v nosečnosti, zapoznela menarha 
in nenormalna menstruacija/dolžina menstruacije, znižanje 
porodne teže, dolžina in sprememba gestacijske dobe, 
zmanjšanje kakovosti sperme in števila semenčic. Ena od študij 
je pokazala korelacije z anogenitalno razdaljo pri dekletih in 
tveganjem za cerebralno paralizo pri fantih.

6 Ali obstajajo razlike v izpostavljenosti 
prebivalstva EU zakonsko urejenim in 
neurejenim PFAS? Ali so omejitve privedle 
do zmanjšanja izpostavljenosti?

Za zdaj sta PFOS in PFOA še vedno snovi, ki se v Evropi 
pojavljata v najvišjih koncentracijah v krvi, vendar so v številnih 
človeških vzorcih odkrili tudi druge spojine PFAS. Druge 
spojine PFAS imajo nižje ravni izpostavljenosti v primerjavi z 
zakonsko urejenimi spojinami PFAS. Zaradi velikega deleža 
neodkritih alternativnih spojin PFAS in velike razlike v absolutnih 
vrednostih meje določljivosti (LOQ), doseženih v različnih 
študijah, obstaja potreba po znižanju mej določljivosti v kemijski 
analizi. Kazalniki HBM kažejo ravni HBM za zakonsko urejene in 
za še ne zakonsko urejene PFAS.

Mnenje agencije EFSA o PFOS in PFOA v hrani je, da so 
se po letu 2000 koncentracije PFOS, PFOA in v nekaterih 
študijah PFHxS v serumu/plazmi na splošno znižale, 
koncentracije PFNA, PFDA in PFUnDA pa zvišale.
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7 Ali se je zaradi omejitve PFOS v skladu z 
uredbo o obstojnih organskih onesnaževalih 
izpostavljenost zmanjšala?

Na podlagi ocene učinkovitosti v skladu s Stockholmsko 
konvencijo je bilo ugotovljeno, da se zdi, da se ravni 
PFOS postopoma znižujejo. Tudi zbirke podatkov HBM4EU 
dokazujejo znižanje ravni PFAS v opazovanem obdobju. 

8 Kakšen je vpliv še nesprejetega sklepa 
agencije ECHA iz leta 2016 o omejitvi 
proizvodnje, trženja in uporabe PFOA v 
skladu z uredbo REACH?

Čeprav so v nekaterih posameznih državah EU opisali časovne 
trende zniževanja ravni PFOA, usklajene študije HBM4EU 
še vedno kažejo, da so pri deležu najstnikov v Evropi 
orientacijske vrednosti za PFOA še vedno presežene in 
da so zaznane nadomestne PFAS. Izjemno pomembno se je 
izogniti neželenim nadomestnim snovem.

VRZELI V ZNANJU

Podatki o učinkih na zdravje različnih PFAS so na voljo za 
razmeroma majhno število PFAS, od katerih sta dobro 
raziskana zlasti PFOS in PFOA. Obstaja potreba po podatkih 
o nevarnosti, pomembni za ljudi, in podatkih HBM, vrzeli 
pa obstajajo tudi za večino od 4 000 PFAS, ki se trenutno 
uporabljajo, v zvezi z uporabami, vzorci izpostavljenosti in 
strupenostjo.

Obstaja vrzel v podatkih o humanem biomonitoringu za 
PFAS, ki niso obravnavane v oceni tveganja (zlasti tiste, 
ki se uporabljajo/nastajajo v velikih količinah kot posledica 
nadomeščanja starejših PFAS). Obstaja potreba po merjenju 
skupne vsebnosti organskega fluora pri ljudeh za oceno 
obsega do zdaj še neznanega ali neizmerljivega prispevka PFAS 
pri ljudeh. Za določanje novih pomembnih snovi bi se lahko 
uporabljale tudi neciljne analitske metode.

Za podporo znanstveno podprtemu razvrščanju PFAS je 
potrebno boljše razumevanje načinov delovanja različnih PFAS. 
Nadaljnje preučevanje relativnih jakosti PFAS za oceno tveganja 
zmesi bi bila dodana vrednost. 

Obstaja tudi potreba po boljšem usklajevanju predpisov 
EU na različnih področjih, npr. v zvezi s hrano in pitno vodo 
ter materiali, ki prihajajo v stik s hrano, in okoljskih predpisov, 
da bi se okrepilo celovito obvladovanje tveganja in preprečila 
nadaljnja onesnaženja s PFAS.

Humani biomonitoring v žariščih poudarja nujno potrebo po 
razvoju ukrepov za zmanjšanje PFAS na vseh ravneh, 
vključno s človeškim telesom. To se zdi ključnega pomena 
za zagotavljanje zaščite ranljivih skupin, zlasti nosečnic in 
doječih mater, v žariščih.
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