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Geachte heer Buzek,

Bij schrijven d.d. 8 december 2017 heeft u, overeenkomstig artikel 39, lid 2, van het 
Reglement, de Commissie juridische zaken verzocht de juistheid van de rechtsgrondslag van 
bovengenoemd Commissievoorstel na te gaan.

De commissie heeft bovengenoemde kwestie behandeld op haar vergadering van 15 januari 
2018.

De Commissie stelt artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) voor als rechtsgrondslag. De Commissie ITRE heeft bij stemming 
een amendement goedgekeurd dat ten doel heeft bovengenoemde rechtsgrondslag te 
vervangen door artikel 194, juncto artikel 191, lid 1, VWEU.

I – Achtergrond

Bij dit voorstel worden de beginselen vastgesteld op basis waarvan de lidstaten gezamenlijk 
en aanhoudend kunnen waarborgen dat het aandeel van hernieuwbare energie in het 
eindenergieverbruik van de EU in 2030 op kosteneffectieve wijze in de drie sectoren 
elektriciteit (HE-E), verwarming en koeling (HE-V&K) en vervoer (HE-V) ten minste 27 % 
bereikt.
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Volgens het beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020 - 20301, dat in oktober 
2014 door de Europese Raad werd onderschreven, is het streefcijfer van 27 % verbindend op 
EU-niveau en moet dit streefcijfer bereikt worden door middel van afzonderlijke 
inspanningen van de lidstaten die zich daarbij laten leiden door de noodzaak om dit EU-
streefcijfer gezamenlijk te realiseren. Met het nieuwe kader kunnen de gezamenlijke 
inspanningen bovendien zodanig worden geleverd dat de lidstaten in staat zijn eigen, 
eventueel ambitieuzere, nationale streefcijfers vast te stellen. De lidstaten kunnen 
hernieuwbare energie steunen, mits zij de staatssteunregels naleven.

De Europese Raad heeft de Commissie herhaaldelijk aangemoedigd de wetgeving inzake 
onder meer hernieuwbare energie te herzien en tot ontwikkeling te brengen teneinde het 
overeengekomen streefcijfer voor 2030 te ondersteunen2. Ook het Europees Parlement heeft 
de Commissie opgeroepen wetgeving inzake hernieuwbare energie voor te leggen en het 
ambitieniveau te verhogen tot ten minste 30 %3.

Prognoses voor het energiebestel van de EU geven aan dat bij het huidige beleid van de 
lidstaten en de EU en indien er geen nieuw beleid wordt ingevoerd, in 2030 slechts een 
verbruik van hernieuwbare energie van ongeveer 24,3 % wordt gerealiseerd. Dat is 
aanzienlijk minder dan het op EU-niveau bindende en door de Europese Raad 
overeengekomen streefcijfer van ten minste 27 % hernieuwbare energie, waarmee de Unie 
dus tekort zou schieten wat betreft de gezamenlijke nakoming van de toezeggingen die in 
2015 in het kader van de Overeenkomst van Parijs zijn gedaan. De voortzetting van 
ongewijzigd beleid zou ook een ernstige bedreiging vormen voor de verwezenlijking van de 
politieke ambitie van de Unie om op het gebied van hernieuwbare energie een leidersrol te 
vervullen. Bovendien kunnen de voordelen voor de leveringszekerheid die zouden ontstaan 
als meer gebruik wordt gemaakt van binnenlandse energiebronnen in dat geval niet worden 
benut en neemt de deelname van de consumenten aan het energiesysteem af.

II – Relevante Verdragsbepalingen

In het voorstel van de Commissie wordt het volgende artikel van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (opgenomen in het derde deel van het VWEU, getiteld "Het 
beleid en intern optreden van de Unie", en titel XXI daarvan, getiteld "Energie") voorgesteld 
als rechtsgrondslag (onderstreping toegevoegd):

Artikel 194

1. In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening 
houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van 
de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop 
gericht:

1 Zie: "Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030" (COM(2014)0015 final).
2 Conclusies van de Europese Raad van 19-20 maart 2015, 17-18 december 2015 en 17-18 maart 2016.
3 Zie de resoluties van het EP over een beleidskader voor klimaat en energie in de periode 2020-2030 en over het 
voortgangsverslag hernieuwbare energie.
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a) de werking van de energiemarkt te waarborgen;

b) de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen;

c) energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie 
te stimuleren; en

d) de interconnectie van energienetwerken te bevorderen.

2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Verdragen stellen het Europees 
Parlement en de Raad, volgens de gewone wetgevingsprocedure, de maatregelen vast die 
noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te verwezenlijken. Deze maatregelen 
worden vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité 
van de Regio's.

Zij zijn, onverminderd artikel 192, lid 2, onder c), niet van invloed op het recht van een 
lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze 
tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn energievoorziening.

3. In afwijking van lid 2, stelt de Raad volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, met 
eenparigheid van stemmen en na raadpleging van het Europees Parlement, de daarin 
bedoelde maatregelen vast die voornamelijk van fiscale aard zijn.

III – De voorgestelde rechtsgrondslag

Het amendement van de Commissie ITRE dat nu beoordeeld wordt, strekt ertoe de 
rechtsgrondslag van het voorstel aldus te wijzigen dat de verwijzing naar het tweede lid van 
artikel 194 geschrapt wordt en er dus naar artikel 194 in zijn geheel verwezen wordt, en er een 
verwijzing naar artikel 191, lid 1, VWEU (dat deel uitmaakt van titel XX over milieu) wordt 
toegevoegd. De toegevoegde bepaling luidt als volgt:

Artikel 191
(oud artikel 174 VEG)

1. Het beleid van de Unie op milieugebied draagt bij tot het nastreven van de volgende 
doelstellingen:

- behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu;

- bescherming van de gezondheid van de mens;

- behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

- bevordering op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden aan regionale of 
mondiale milieuproblemen, en in het bijzonder de bestrijding van de klimaatverandering.

2. [...]
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3. [...]

4. [...]

Voorts is in het kader van de beoordeling van de rechtsgrondslag artikel 192 VWEU van 
belang. Dit artikel luidt als volgt (onderstreping toegevoegd):

Artikel 192
(oud artikel 175 VEG)

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de 
activiteiten vast die de Unie moet ondernemen om de doelstellingen van artikel 191 te 
verwezenlijken.

2. In afwijking van de in lid 1 bedoelde besluitvormingsprocedure en onverminderd het 
bepaalde in artikel 114, neemt de Raad na raadpleging van het Europees Parlement, het 
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's met eenparigheid van stemmen, 
volgens een bijzondere wetgevingsprocedure, een besluit over:

a) bepalingen van in hoofdzaak fiscale aard;

b) maatregelen die van invloed zijn op:

- de ruimtelijke ordening;

- het kwantitatieve waterbeheer, of die rechtstreeks dan wel zijdelings betrekking hebben op 
de beschikbaarheid van de watervoorraden;

- de bodembestemming, met uitzondering van het afvalstoffenbeheer;

c) maatregelen die van aanzienlijke invloed zijn op de keuze van een lidstaat tussen 
verschillende energiebronnen en de algemene structuur van zijn energievoorziening.

De Raad kan, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, 
van het Economisch en Sociaal Comité en van het Comité van de Regio's, met eenparigheid 
van stemmen de gewone wetgevingsprocedure van toepassing verklaren op de in de eerste 
alinea genoemde gebieden.

3. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na 
raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's algemene 
actieprogramma's vast waarin de te verwezenlijken prioritaire doelstellingen worden 
vastgelegd.

De voor de uitvoering van die programma's nodige maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig lid 1, respectievelijk lid 2.

4. [...]
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5. [...]

IV – Jurisprudentie

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrondslag van 
een gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren1. De keuze 
van een onjuiste rechtsgrondslag kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van 
de desbetreffende handeling. Zonder betekenis in dit verband zijn de wens van een instelling 
om intensiever deel te nemen aan de vaststelling van een bepaalde handeling, de context 
waarbinnen de handeling is vastgesteld, of het werk dat op het werkterrein waaronder de 
handeling valt, op een andere grond is verricht2.

Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of 
dat er sprake is van twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoel of 
voornaamste component, terwijl het andere doel of de andere component slechts van 
ondergeschikt belang is, moet die handeling op één enkele rechtsgrondslag worden gebaseerd, 
namelijk die welke het hoofddoel of de voornaamste component vereist3. Indien een 
maatregel echter tegelijkertijd meerdere doelstellingen of componenten heeft die 
onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn zonder dat de ene secundair en indirect is ten 
opzichte van de andere, moet deze handeling op de verschillende desbetreffende 
rechtsgrondslagen worden gebaseerd4, als de procedures die in de respectieve 
rechtsgrondslagen zijn vastgesteld niet onverenigbaar zijn met het recht van het Europees 
Parlement en dat recht niet in het gedrang brengen5.

V – Doel en inhoud van het voorstel

In overweging 1 van het voorstel wordt de reden genoemd voor herschikking van Richtlijn 
2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van 
het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en de daarmee samenhangende wijziging 
en intrekking van de Richtlijnen 2001/77/EG en 2003/30/EG, namelijk het zorgen voor 
duidelijkheid.

In de overwegingen 2 en 3 wordt gesteld dat de bevordering van het gebruik van energie uit 
hernieuwbare bronnen een van de doelstellingen is van het energiebeleid van de Unie, dat 
nodig is om de broeikasgasemissies te doen dalen en te voldoen aan de Klimaatovereenkomst 

1 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, punt 5; zaak C-440/05, 
Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-
7585.
2 Zaak C-269/97, Commissie/Raad, Jurispr. 2000, blz. I-2257, punt 44.
3 Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, punt 53; zaak C-490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, 
punt 45; zaak C-155/07, Parlement/Raad, Jurispr. 2008, blz. I-08103, punt 34.
4 Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, punt 40; zaak C-178/03, Commissie/Parlement 
en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, punten 43-56.
5 Zaak C-300/89, Commissie/Raad ("titaandioxide"), Jurispr. 1991, blz. I-2867, punten 17-25; zaak C-268/94, 
Portugal/Raad, Jurispr. 1996, blz. I-6177.
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van Parijs van 2015, en dat er tevens toe dient om de energievoorzieningszekerheid en de 
technologische ontwikkeling te versterken, en waarmee bovendien een bijdrage geleverd 
wordt aan het verminderen van de afhankelijkheid van de Unie van de invoer van gas en olie.

Dienovereenkomstig wordt in artikel 3 het streefcijfer voor het aandeel energie uit 
hernieuwbare bronnen in het verbruik van energie in de Unie bepaald op minstens 27 % en 
worden tevens de modaliteiten vastgesteld voor de bijdrage van de lidstaten aan de beperking 
van broeikasgasemissies op kosteneffectieve en flexibele wijze door middel van de 
vaststelling van een financieel kader dat het investeren in projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie gemakkelijker maakt en door middel van het gebruik van 
financieringsinstrumenten en uitwisseling van beste praktijken tussen de bevoegde nationale 
of regionale autoriteiten of organen.

Artikel 4 heeft betrekking op financiële steun voor elektriciteit uit hernieuwbare bronnen en 
bevat waarborgen voor de tenuitvoerlegging van steunregelingen in de lidstaten, die bedoeld 
zijn om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsmarkten zonder verstoring, dus in 
overeenstemming met de regels voor staatssteun, en op transparante wijze functioneren, 
waarbij de transparantie voor investeerders en consumenten  wordt bevorderd en doeltreffend 
toezicht gewaarborgd wordt.

In artikel 7 wordt bepaald hoe het aandeel energie uit hernieuwbare bronnen moet worden 
berekend en wordt tevens met ingang van 2012 het maximum aandeel biobrandstoffen en 
vloeibare biomassa geproduceerd uit voedsel- of voedergewassen verlaagd.

Artikel 16 voorziet in een vergunningsprocedure voor projecten op het gebied van 
hernieuwbare energie, waarbij de bevoegdheid wordt toegekend aan één daartoe aangewezen 
instantie en de vergunningsprocedure aan een maximale afhandelingstermijn gebonden is. 
Artikel 19 voorziet in wijzigingen in het systeem van garanties van oorsprong, waarbij onder 
meer het systeem wordt uitgebreid tot hernieuwbaar gas en de afgifte van garanties van 
oorsprong verplicht wordt voor verwarming en koeling als de producent daarom verzoekt. 
Bovendien worden de administratieve procedures verbeterd door toepassing van de CEN-
norm.

De artikelen 21 tot en met 24 bieden consumenten de mogelijkheid om, zonder 
ongerechtvaardigde beperkingen, zelfgeproduceerde energie te verbruiken, bieden 
energiegemeenschappen de mogelijkheid om aan de markt deel te nemen, en zorgen ervoor 
dat consumenten niet langer warmte/koude hoeven af te nemen van een systeem voor 
stadsverwarming of -koeling als zij een significant betere energieprestatie kunnen bereiken 
door middel van het nemen van maatregelen op het niveau van het gebouw.

Artikel 25 voorziet in een verplichting op EU-niveau voor brandstofleveranciers om een 
bepaald aandeel van koolstofarme en hernieuwbare brandstoffen te leveren, om de overstap 
naar een koolstofarme economie en energiediversificatie te stimuleren en een kostenefficiënte 
bijdrage van de sector aan het bereiken van het algehele streefcijfer te waarborgen. Ten slotte 
worden in artikel 26 de bestaande duurzaamheidscriteria van de Unie voor bio-energie 
versterkt, onder meer doordat deze criteria van toepassing worden op biomassa en biogas voor 
verwarming en koeling en elektriciteitsproductie, en wordt in artikel 27 het 
massabalanssysteem verduidelijkt en aldus aangepast dat het betrekking heeft op de co-
vergisting en de injectie van biomethaan in het aardgasnet.
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VI – Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrondslag

Uit bovenstaande blijkt dat het voorstel ten doel heeft investeringsonzekerheid aan te pakken 
via een traject dat rekening houdt met langetermijn- en middellangetermijndoelstellingen 
inzake het koolstofarm maken van de economie, kosteneffectieve toepassing en 
marktintegratie van hernieuwbare elektriciteit te waarborgen, het EU-brede streefcijfer voor 
energie in 2030 gezamenlijk te realiseren, en het koolstofarme potentieel van geavanceerde 
brandstoffen en het potentieel van hernieuwbare energie in de sector verwarming en koeling 
te ontwikkelen.

Hernieuwbare energiebronnen (HEB) dragen bij tot de beperking van de klimaatverandering 
door een lagere uitstoot van broeikasgassen, tot de verwezenlijking van duurzame 
ontwikkeling, tot de bescherming van het milieu en tot verbetering van de volksgezondheid. 
Bovendien zorgt hernieuwbare energie in toenemende mate voor inclusieve economische 
groei, werkgelegenheid en versterking van de energiezekerheid in heel Europa. Uit 
rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat de ontwikkeling van hernieuwbare energie een 
van de doelstellingen is die het beleid van de Unie op energiebeleid moeten sturen1.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon biedt artikel 194 VWEU een 
specifieke rechtsgrondslag voor beleidsmaatregelen op het gebied van energie die erop gericht 
zijn de werking van de energiemarkt te waarborgen, de continuïteit van de energievoorziening 
in de Unie te waarborgen, energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van 
nieuwe en duurzame energie te stimuleren of de interconnectie van energienetwerken te 
bevorderen.

Amendement 1 van de Commissie ITRE strekt ertoe de rechtsgrondslag van het voorstel aldus 
te wijzigen dat de verwijzing naar het tweede lid van artikel 194 geschrapt wordt en er dus 
naar artikel 194 in zijn geheel verwezen wordt, en er een verwijzing naar artikel 191, lid 1, 
VWEU wordt toegevoegd. Het amendement luidt als volgt:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn

Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 194, lid 2,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 194 en artikel 191, lid 1,

In de eerste plaats moet, met betrekking tot het gebruik van artikel 194 VWEU in zijn geheel 
als rechtsgrondslag, opgemerkt worden dat artikel 194 VWEU feitelijk (in de leden 2 en 3) 
twee verschillende rechtsgrondslagen biedt voor maatregelen van verschillende aard. Lid 3 

1 Gevoegde zaken C-215/16, C-216/16, C-220/16 en C-221/16 Elecdey Carcelen SA e.a./Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, punt 38.
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verwijst naar maatregelen die voornamelijk van fiscale aard zijn en lid 2 verwijst naar de 
vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde doelstellingen te 
verwezenlijken. Omdat het voorstel van de Commissie duidelijk tot deze laatste categorie 
maatregelen behoort, moet specifiek verwezen worden naar artikel 194, lid 2, als 
rechtsgrondslag.

Artikel 194 VWEU voorziet voorts in twee verschillende wetgevingsprocedures, afhankelijk 
van de aard van de vast te stellen maatregel. Ingevolge artikel 194, lid 3, VWEU, moeten 
maatregelen die voornamelijk van fiscale aard zijn, vastgesteld worden via een bijzondere 
wetgevingsprocedure, waarbij het Parlement slechts wordt geraadpleegd en de Raad met 
eenparigheid van stemmen besluit. De vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn om 
de in artikel 194, lid 1, genoemde doelstellingen te verwezenlijken dient overeenkomstig 
artikel 194, lid 2, VWEU te geschieden via de gewone wetgevingsprocedure.

De belangrijkste doelstelling van het voorstel lijkt volledig overeen te komen met de 
doelstellingen van het beleid van de Unie op het gebied van energie, zoals neergelegd in 
artikel 194, lid 1 VWEU. Om ervoor te zorgen dat de rechtsgrondslag aldus vermeld wordt 
dat duidelijk is welke procedure van toepassing is op de vaststelling van de maatregel en 
welke meerderheid daarvoor in de Raad vereist is, is het passend om gebruik te maken van 
artikel 194, lid 2, als rechtsgrondslag, en niet van artikel 194 VWEU in zijn geheel.

Wat betreft het voorstel om een verwijzing naar artikel 191, lid 1, VWEU als rechtsgrondslag 
toe te voegen zij opgemerkt dat dit lid geen rechtsgrondslag biedt voor de vaststelling van 
maatregelen. In dit lid zijn de doelstellingen van de Unie op milieugebied vastgelegd, alsmede 
andere beginselen waar de Unie bij de opstelling van haar milieubeleid en in het kader van 
samenwerking met derde landen op het gebied van milieu rekening mee moet houden. De 
bepaling geeft de EU-instellingen niet de bevoegdheid om wetgevingsmaatregelen op het 
gebied van milieu vast te stellen en kan derhalve niet fungeren als rechtsgrondslag.

Als het de achterliggende gedachte van het amendement was om een rechtsgrondslag toe te 
voegen voor maatregelen op het gebied van milieu, kan artikel 192, lid 1, VWEU een 
dergelijke rechtsgrondslag vormen, omdat dat artikel voorziet in de vaststelling van 
maatregelen ter verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 191 VWEU via de gewone 
wetgevingsprocedure. Ook dan moet de toevoeging van een milieugrondslag gemotiveerd 
worden. Meer specifiek moet in dat geval aangetoond worden dat het voorstel tegelijkertijd 
meerdere doelstellingen of componenten heeft die onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, 
zonder dat de ene secundair en indirect is ten opzichte van de andere1. Aangezien artikel 194 
VWEU de instandhouding en verbetering van het milieu uitdrukkelijk koppelt aan de 
ontwikkeling de doelstellingen van het energiebeleid van de Unie en gelet op de doelstelling 
en de inhoud van het voorstel, lijkt de bevordering van energiedoelstellingen het hoofddoel en 
de overwegende component van het voorstel te zijn. Milieuaspecten, voor zover daar rekening 
mee moet worden gehouden, zijn duidelijk secundair ten opzichte van het hoofddoel: de 
bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen als bedoeld in artikel 194, 
lid 1, onder c), VWEU.

1 Zaak C-211/01, Commissie/Raad, Jurispr. 2003, blz. I-08913, punt 40; zaak C-178/03, Commissie/Parlement 
en Raad, Jurispr. 2006, blz. I-107, punten 43-56.
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VII – Conclusie en aanbeveling

Uit bovenstaande analyse kan met betrekking tot de wijzigingen van de rechtsgrondslag van 
het voorstel zoals door ITRE in haar amendement voorgesteld, worden geconcludeerd dat de 
verwijzing naar artikel 191 VWEU een onjuiste verwijzing is naar een Verdragsartikel dat 
geen rechtsgrondslag biedt voor de vaststelling van de maatregel en dat, gelet op de inhoud en 
de doelstelling van het voorstel, geen betrekking heeft op een gelijkwaardige doelstelling. 
Daarnaast is gebruikmaking van artikel 194 VWEU in zijn geheel onjuist en wordt lid 2 dus 
ten onrechte geschrapt, omdat daarmee de verwijzing naar de specifieke procedure die 
gevolgd moet worden bij de vaststelling van het voorstel wegvalt.

Op haar vergadering van 15 januari 2018 heeft de Commissie juridische zaken 
dienovereenkomstig besloten, met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 0 onthoudingen1, 
u te adviseren artikel 194, lid 2, VWEU, de oorspronkelijke rechtsgrondslag van het 
Commissievoorstel, te kiezen als passende rechtsgrondslag, gelet op de doelstellingen en de 
inhoud van het voorstel.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

1 Tijdens de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (Chair), Jean-Marie Cavada (Vice-Chair), Mady 
Delvaux (Vice-Chair), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Geoffroy Didier, Pascal 
Durand, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens Rohde, Virginie Rozière, József 
Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga pursuant to Rule 
200(2).


