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Bisfenoler

1    De HBM4EU-anpassade studierna är en undersökning som syftar till att samla in så harmoniserade HBM-prover och HBM-data som möjligt från 
(nationella) studier för att härleda aktuella interna exponeringsdata som är representativa för Europas befolkning/medborgare med geografisk spridning.

I detta policydokument sammanfattas de hälsofarliga 
effekterna av bisfenoler för människor, deras främsta 
exponeringsvägar för människor, och hur human 

biomonitorering av bisfenoler kan vara av stort värde 
vid framtagningen av gemenskapspolitiska åtgärder. 

HUVUDBUDSKAP

• HBM4EU har tagit fram EU-täckande data om human 
biomonitorering (HBM) av bisfenoler, både genom att 
samla in data från olika studier och ta fram nya data i 
11 länder som företräder de 4 europeiska regionerna 
(norr, öst, syd och väst). Detta är den absolut största 
insamlingen av HBM-data om bisfenol A (BPA) och dess 
substituenter bisfenol S (BPS) och bisfenol F (BPF) i Europa.

• BPA är allmänt förekommande i miljön, där alla vuxna 
personer i hela Europa har utsatts för åtminstone låga 
nivåer. BPS och BPF, använda som ersättningar, kan 
spåras hos 50 procent av de vuxna som analyserades 
enligt HBM4EU.

• Nivåerna av BPA-exponering är högre än 
exponeringsnivåerna för substituenterna BPF och BPS 
i hela Europa. Området i norr är totalt sett mindre 
exponerat för dessa bisfenoler än andra områden.

• Risken för exponering i arbetet bör inte förbises (en 
potentiell risk för arbetstagare fastställdes, särskilt i 
industriscenarier där exponeringsnivåerna för BPA var 
10–20 gånger högre än bakgrundsexponeringarna.

• Baserat på tidigare studier och modeller för 
exponeringsvägar verkar den främsta mänskliga 
exponeringsvägen vara via kosten, där bisfenoler 
kan ha tagit sig in i livsmedel eller drycker från 
livsmedelsbehållare, livsmedelsförpackningar eller 
nappflaskor. 

• HBM4EU-modellstudier av toxikokinetik och 
vävnadsfördelning (inräknat fostret), ogynnsamma 
biologiska förlopp samt effektbiomarkörer förstärker 
farhågorna för att intern exponering för BPA, BPS 
och BPF och andra bisfenoler kan vara kopplad till 
en mängd olika hälsoeffekter hos människor och i 
miljön. På åtta provtagningsplatser av tio överskred 
minst 5 procent av de europeiska vuxna (20–39 år) 
från de HBM4EU-anpassade studierna1 det humana 
biomonitoreringsriktvärdet (HBM-GV) på 1 µg/l för BPS, 
särskilt i södra Europa. 

• Samhällsinsatser mot hormonstörande ämnen är 
starkt kopplade till bisfenoler och kampanjerna för att i 
synnerhet reglera BPA.

 BAKGRUND: HBM4EU

Det europeiska initiativet för human biomonitorering, 
HBM4EU, som löper från 2017 till juni 2022, är en gemensam 
insats av 28 länder, Europeiska miljöbyrån och Europeiska 
kommissionen, och samfinansieras inom ramen för Horisont 
2020. Initiativets huvudsyfte är att samordna och utveckla 
human biomonitorering i Europa. HBM4EU har tillhandahållit 
en stor mängd förbättrade bevis för den faktiska exponeringen 
för kemikalier och deras möjliga hälsoeffekter. Human 
biomonitorering låter oss mäta vår exponering för kemikalier 

genom att antingen mäta ämnena själva, deras metaboliter 
(nedbrytningsprodukter) eller markörer för efterföljande 
effekter på hälsan i kroppsvätskor eller vävnader. Information 
om mänsklig exponering kan kopplas till data om källor och 
epidemiologiska undersökningar för att underbygga forskning 
samt förebyggande och politiska åtgärder för att ta itu med 
kunskapsluckor och främja innovativa strategier. Om du vill läsa 
mer om själva projektet, gå till webbplatsen för HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU-RESULTAT

HBM4EU-projektet har tagit fram ett uppdaterat 
sonderingsdokument för att besvara de främsta politiska 
frågorna och diskutera den senaste forskningen. För att ytterligare 
stödja aktuella och framtida HBM-studier tog HBM4EU fram en 
mängd olika allmänt tillgängliga grundläggande material för ett 
harmoniserat tillvägagångssätt för att studera planeringen och 
utförandet av HBM-studier i Europa. Den tog även fram avgörande 
resultat om både exponeringen för bisfenoler och hälsoeffekter 
förknippade med dessa exponeringar.

• HBM4EU lade grunderna för en europeisk HBM-plattform för 
att övervaka mänsklig exponering för prioriterade kemikalier 
(inräknat bisfenoler) och förknippade hälsoeffekter på ett 
harmoniserat och kvalitetskontrollerat sätt. Ett program för 
kvalitetssäkring/kvalitetskontroll genomfördes för att upprätta 
en europeisk databas över kandidatlaboratorier som är lika 
kvalificerade för analys av exponeringsbiomarkörer.

• HBM4EU-resultattavlan visar 33 aggregerade HBM-dataset från 
8 europeiska länder med provtagning mellan 2002 och 2015. I 
detta ingår en förteckning över lämpliga biomarkörer, matriser 
och analysmetoder. IPCHEM visar HBM-metadata för 44 dataset 
om bisfenoler. 

• Som del av de HBM4EU-anpassade studierna har BPA-, BPS- och 
BPF-koncentrationer uppmätts i urinprover från vuxna personer 
i åldern 20–39 år i 11 europeiska länder mellan 2014–2021 

(DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE och LU), vilket utgör 
2 756 personer.

• En särskild fysiologibaserad toxikokinetisk modell för att förena 
HBM-data, miljöövervakning och externa exponeringsmodeller 
togs fram och genomfördes för att erhålla uppskattade BPA-, 
BPS- och BPF-intag härledda från HBM-uppgifterna inom ramen 
för HBM4EU. 

• Studier av ogynnsamma biologiska förlopp avseende BPA-
substituenter, BPS och BPF tydde på att dessa föreningar är 
kopplade till hälsoeffekter såsom ämnesomsättningssjukdomar 
och cancer.

• Nya effektmarkörer togs fram som kopplade BPA till 
hälsoeffekter (t.ex. beteende) och visades ha ett mervärde 
i studier på människor, vilket ökar bevisbördan för ett 
orsakssamband mellan exponering och oönskade hälsoeffekter.

• Blandningsstudier utfördes även i HBM4EU som är relevanta för 
bisfenolfamiljen av föreningar.

• Humana biomonitoreringsriktvärden (HBM-GV) har härletts för 
BPA och BPS, och en handling över verksamma ämnen avseende 
BPF har utarbetats. Det hälsobaserade riktvärdet för BPA har 
reviderats efter Efsas aktuella utkast till yttrande om TDI (se 
svaret på politisk fråga 7).

EXPONERING OCH HÄLSOEFFEKTER

Baserat på data från humana biomonitoreringsstudier har den 
vuxna population (20–39 år) som analyserades enligt HBM4EU 
kontinuerligt exponerats för BPA och löper risk för intern 
exponering. 

Flera andra bisfenoler används nu i allt större mängder, vilket har 
medfört ökande exponeringsnivåer för dessa ämnen. Förhöjda 
koncentrationer av BPF och BPS har till exempel rapporterats i 
prover från vuxna i de HBM4EU-anpassade studierna. 

Det är värt att notera att de flesta tillgängliga uppgifter om mänsklig 
exponering för bisfenoler härrör från studier av BPA, medan hittills 
relativt få studier har undersökt andra bisfenoler. BPA begränsas 
allt mer och ersätts i ökande grad av andra bisfenoler. 

BPA är ett hormonstörande ämne och påverkar således 
människors hälsa. Det har framkommit att BPA utlöser många olika 
hormonstörande effekter som är riktade mot steroidhormoner 
samt sköldkörtelhormoner. Andra bisfenoler, däribland BPF, BPS, 
BPAF, BPZ, BPE och BPB, misstänks också vara hormonstörande 
ämnen. Studier inom ramen för HBM4EU har gett ytterligare 
stöd för BPA-substituenternas toxicitet, särskilt vad gäller fetal 
exponering och påverkan, såsom fetma och cancer. 

Inom ramen för HBM4EU togs det fram en informationsgrafik med 
en översikt över BPA:s främsta exponeringskällor (miljö, arbete och 
konsumenter), exponeringsvägar (oral, inhalering och dermal) samt 
hälsoeffekter (Figur 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Figur 1. Översikt över exponeringskällor, exponeringsvägar och hälsoeffekter i samband med bisfenoler
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UNDERLAG FÖR POLITISKA PROCESSER 
OCH RELEVANTA POLITISKA ÅTGÄRDER

Olika åtgärder för att reglera bisfenoler har vidtagits de senaste tio 
åren, och ytterligare regleringar väntas de närmaste åren. HBM4EU-
resultat har bidragit till samråd för kemikaliestrategin för hållbarhet, 
handlingsplanen för nollförorening, samt till Efsa-samråd. Dessa 
finns i HBM4EU-avsnittet ”Science to Policy” (vetenskap till politik).

På EU-nivå har flera politiska åtgärder införts för att ta itu med 
mänsklig exponering för bisfenoler. I dessa ingår i) genomförande 
av en bredare kemikalielagstiftning; ii) konsumentprodukter (t.ex. 
leksaker och medicintekniska produkter); iii) exponering i arbetet, 
samt iv) miljön (t.ex. utsläpp till luften och vattnet).  

Echa identifierade BPA som ett ämne som inger mycket stora 
betänkligheter (SVHC) enligt förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) på grund av potentiella hormonstörande effekter 
för människors hälsa och miljön. 

BPA har sedan 2016 begränsats enligt Reach till användning 
i värmekänsligt papper (trädde i kraft 2020) – gränsvärde för 
migration på ≤ 0,02 procent. BPA är även förbjudet i lack och 
ytskikt på material och varor för användning i förpackningar för 
barnlivsmedel (t.ex. modersmjölksersättning och barnmat) enligt 
förordning (EU) 2018/213. 

Ytterligare åtgärder har vidtagits i flera länder. Frankrike förbjöd 
till exempel BPA i alla material i kontakt med livsmedel (fransk lag 
nr 2012-1442), medan andra länder (Danmark, Belgien och Sverige) 
förbjöd ämnet i material avsedda för barn under 3 år.

I sin omvärdering av BPA-exponering och BPA-toxicitet från 
2015 använde Efsa en mer förfinad metod och nya data, och 
reviderade t-TDI för BPA från 50 till 4 μg/kg kroppsvikt/dag. Senare, 
i december 2021, offentliggjorde Efsa ett utkast till yttrande som 
föreslår en sänkning av tolerabelt dagligt intag (TDI) av BPA från 
4 μg/kg kroppsvikt/dag till 0,04 ng/kg kroppsvikt/dag. Detta är en 
sänkning på fem storleksordningar från det föregående värdet, som 
fastställdes 2015. 

De tyska myndigheterna undersöker de potentiella riskerna av BPA 
och andra liknande bisfenoler för miljön. De förväntas lämna in sitt 
begränsningsförslag till Echa i april 2022.

År 2020 antog Echas riskbedömningskommitté en harmoniserad 
klassificering av BPS som H360FD. Det finns ett förslag till 
harmoniserad klassificering av BPAF som H360F.

År 2022 bedömde Echa och medlemsstaterna en grupp på 148 
bisfenoler och rekommenderade att över 30 bisfenoler måste 
begränsas på grund av deras potentiella hormonella eller 
reproduktionstoxiska effekter. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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POLITISKA FRÅGOR

1 Vilken exponering för BPA, BPS och BPF 
utsätts EU:s befolkning för just nu?

De HBM4EU-anpassade studierna visar att mediannivåerna 
av BPA i urinen fortfarande är betydande i samtliga 
europeiska regioner, mellan 0,55 och 2,35 µg/g kreatinin och 
P95-värdena mellan 2,41 och 12,19 µg/g kreatinin hos vuxna 
från 11 länder i hela Europa. 

P50 och P95 i BPS-koncentrationer i urinen ligger inom 
intervallet 0,06–0,34 µg/g kreatinin (4 studier har ett P50-
värde < detektionsgränsen: 0,01; 0,09 och 0,05 µg/l) respektive 
0,39–8,77 µg/g kreatinin. P50 och P95 i BPF-koncentrationer 
i urinen ligger inom intervallet 0,10–0,72 µg/g kreatinin (3 
studier har ett P50-värde < detektionsgränsen: 0,03 och 0,15 
µg/l) respektive 0,56–17,03 µg/g kreatinin. Mediannivåerna av 
alternativa ämnen för BPA i urinen (BPS och BPF) ökar i 
vissa europeiska länder (jämfört med DEMOCOPHES), vilket 
ökar farhågorna för exponering för BPS och BPF i Europa.

2 Ger olika regleringssystem inom 
EU avseende BPA upphov till olika 
exponeringar?

Sedan 2011 har olika åtgärder vidtagits på europeisk nivå för 
att begränsa befolkningens exponering för BPA. Ämnet har 
förbjudits i nappflaskor inom hela Europa (kommissionens 
direktiv 2011/8/EU) och dess användning har sedan 2018 
ytterligare begränsats i vissa material som kommer i kontakt 
med livsmedel. Vid en jämförelse av resultaten från olika 
HBM4EU-anpassade studier i de fyra europeiska geografiska 
områdena (norr, öst, syd och väst) avslöjades det att BPA-
exponeringsnivåerna är högre än exponeringsnivåerna för 
substituenterna (BPF och BPS) i hela Europa. Området i norr är 
totalt sett mindre exponerat för bisfenoler än andra områden. 
När HBM4EU-data jämförs med DEMOCOPHES-data, kan 
vissa förändringar ses (t.ex. en minskning av BPA i Danmark 
och en ökning i Polen och Luxemburg, och, vad gäller BPS, en 
ökning i Tjeckien), men huruvida detta är förknippat med 
regleringsskillnader är i detta skede oklart.

3 Är bisfenolexponeringsnivåer oroande 
för människors hälsa?

De BPA-exponeringsnivåer som uppmättes i den 
vuxna populationen från de HBM4EU-anpassade 
studierna underskrider de fastställda humana 
biomonitoreringsriktvärdena baserat på det tillfälliga 
tolerabla dagliga intaget (t-TDI) på 4 µg/kg kroppsvikt/dag. Om 
Efsas nya förslag avseende TDI övervägs, överskrider alla 
uppmätta värden med bred marginal det HBM-riktvärde 
som kan härledas från det nya tolerabla dagliga intaget.

På åtta provtagningsplatser av tio överskred minst 
5 procent av de europeiska vuxna (20–39 år) från 
de HBM4EU-anpassade studierna det humana 
biomonitoreringsriktvärdet på 1 µg/l för BPS. Studierna 
med högst påverkan utfördes i södra Europa. 

En HBM4EU-fallkohortstudie kopplade ihop 
barndomsexponering för BPA med en potentiell 
effektbiomarkör, den hjärnhärledda neurotrofiska faktorn 
(BDNF), och ett ogynnsamt biologiskt förlopp som leder till 
beteenderelaterade och kognitiva förändringar.

Eftersom de anpassade studierna visade på samexponering 
för BPA och för dess substituenter BPS och BPF, bör 
blandningsstudier övervägas, särskilt då BPA-substituenter 
verkar uppvisa liknande effekter som BPA och vara kopplade till 
liknande ogynnsamma biologiska förlopp.
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4 Är expediters yrkesmässiga exponering 
ett hälsoproblem? 

Förekomsten av BPA i värmekänsligt papper utgör ett 
hot mot i synnerhet expediter, som är i ständig kontakt med 
materialet. Begränsning av användning av BPA i värmekänsligt 
papper infördes 2016 och trädde i kraft 2020. Med anledning 
av bakgrundsexponering på grund av miljön har det inte varit 
möjligt att härleda ett humant biomonitoreringsriktvärde 
för arbetstagare. I en systematisk HBM4EU-granskning 
av biomonitorering av exponering för BPA, BPS och BPF 
(Bousoumah et al. 2021) tog man fram 30 studier om human 
biomonitorering i arbetet avseende BPA och bara 4 respektive 
2 publikationer om BPS och BPF. Med tanke på att den 
aktuella politiken medför att BPA ersätts med analoga ämnen, 
behövs det forskning om yrkesmässig exponering för dessa 
föreningar, inräknat BPS och BPF. Detta skulle omfatta studier 
av expeditarbete där BPS kan ha ersatt BPA.

Data som insamlats inom ramen för projektet visar att risken 
från exponering i arbetet inte bör förbises (en potentiell risk 
för arbetstagare fastställdes, särskilt i industriscenarier där 
exponeringsnivåerna för BPA var 10–20 gånger högre än 
bakgrundsexponeringarna) och att skyddande åtgärder måste 
vidtas vad gäller BPS-exponering. 

5 Vilken toxicitet har de BPA-
ersättande ämnena och är de aktuella 
exponeringsnivåerna oroande?

Med hjälp av datorverktyg som tagits fram inom ramen för 
projektet var det möjligt att lyfta fram fetma som ett av BPS 
främsta potentiella effektmått för hälsa och koppla BPF till ett 
ogynnsamt biologiskt förlopp för sköldkörtelcancer. 

De rekommenderade humana biomonitoreringsriktvärdena 
för BPS bygger på hormonstörande hälsoeffekter hos djur vid 
mycket låga doser och fastställdes i HBM4EU vid 1 µg/l baserat 
på djurtoxicitetsstudier avseende bröstkörtelstoxicitet och 
utvecklingsneurologisk toxicitet. 

6 Kan vi hitta bevis för lågdoseffekter i 
blandningar?

Två olika HBM4EU-fallstudier hänvisar till lågdoseffekter 
i blandningar. En biomonitoreringsundersökning av 
samexponering för bisfenoler (BPA och analoga ämnen) hos 
konsumenter av livsmedelskonserver visar att deltagare med 
en kost som är rik på konserverade livsmedel exponerades mer 
för BPA jämfört med kontrollgruppen (Nadal et al. 2020). En 
blandad riskbedömning med fokus på mäns reproduktiva hälsa 
visar att kombinerade exponeringar för bisfenoler och andra 
kemikalier förknippas med en sänkning av spermiekvaliteten i 
de västeuropeiska länderna. 

7 Hur kan human biomonitorering bidra 
till bedömningen av det tolerabla 
dagliga intaget (TDI) för BPA, i enlighet 
med vad som fastställts av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet 
(Efsa)?

HBM4EU har härlett ett humant biomonitoreringsriktvärde 
på 230 µg/l för BPA-exponering hos vuxna och 135 µg/l 
för BPA-exponering hos barn (> 3 år) (Ougier et al. 2021). 
Detta humana biomonitoreringsriktvärde fastställdes vid en 
koncentration i urinen av totalt BPA i överensstämmelse med 
det tillfälliga TDI (t-TDI) på 4 µg/kg kroppsvikt/dag i enlighet 
med vad som fastställts av Efsa 2015. Nyligen offentliggjorde 
Efsas panel för material som kommer i kontakt med livsmedel 
och för enzymer och processhjälpmedel en omvärdering 
av t-TDI där detta ska sänkas från 4 μg/kg kroppsvikt/dag 
till 0,04 ng/kg kroppsvikt/dag av totalt BPA. Om detta nya 
tolerabla dagliga intaget bekräftas kommer alla uppmätta 
europeiska prover att överskrida TDI. HBM4EU skulle i 
detta fall rekommendera att riktvärdena för BPA-substituenter 
omvärderas och justeras.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Är det viktigt att avlägsna tidigare BPA 
från materialkretsloppet (dvs. avfall 
i form av kassakvittorullar) när en 
cirkulär ekonomi genomförs, för att 
skydda människors hälsa?

Inom ramen för HBM4EU utarbetas för närvarande en 
rapport om vissa kemikalier i den cirkulära ekonomin, inräknat 
bisfenoler. Rapporten kommer att fokusera på hur human 
biomonitorering kan stödja förståelsen av kemikalier via 
sekundära materialflöden och återvinning. Detta kommer 
att tas upp i fem fallstudier, varav tre kommer att fokusera 
på bisfenoler – i konsumtionsvaror tillverkade av återvunnen 
plast, i återvunnet papper samt i kostintaget av återvunnet 
avloppsslam och avfallsvatten på jordbruksmark. 

KUNSKAPSLUCKOR 

Inom ramen för HBM4EU har det utvecklats högkvalitativ 
forskning till stöd för de politiska frågorna. Vissa kunskapsluckor 
kvarstår dock.

Både en kartläggning av BPA-ersättning som innehåller data 
om human biomonitorering av mindre reglerade bisfenoler 
behövs liksom en undersökning av mänsklig exponering samt 
bedömning av behovet av ytterligare reglering. 

Eftersom bisfenoler är föroreningar med korta halveringstider, 
är det viktigt att ompröva provtagningsprotokollen: kan 
stickprovtagning i tillräcklig grad återge exponeringen, eller bör 
vi kombinera flera prover per person för att minska felen till 
följd av exponeringsvariationer?

Det är viktigt att utforska bisfenolernas hälsokonsekvenser 
ytterligare (särskilt substituenternas), för att stödja faro- och 
riskbedömningar liksom utvärdera lagstiftningsåtgärdernas 
inverkan – både de som redan är på plats och framtida vidare 
begränsningar av bisfenolexponeringen i Europas befolkning. 

Det är även viktigt att identifiera kompletterande 
effektbiomarkörer i samband med bisfenolexponering 
(däribland biokemiska och epigenetiska) och avgöra huruvida 
dessa effektmarkörer delas av alla bisfenolföreningar.

Det är angeläget att fortsätta undersöka exponeringen för 
bisfenolblandningar och deras hälsoeffekter.



Detta projekt har fått finansiellt bidrag 
från EU:s Horisont 2020-program 
för forskning och innovation enligt 
bidragsavtal nr 733032.

HBM4EU-samordnare: 
Tysklands miljömyndighet hbm4eu@uba.de

Samordnare för kunskapsnav: 
Europeiska miljöbyrån hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu
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