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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Over de evaluatie van de aanpak van de H1N1-griepuitbraak in 2009-2010 in de EU
(2010/2153(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op artikel 168 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op de Internationale Gezondheidsregeling (IHR 2005)1,

– gelet op de mededeling van de Commissie van 28 november 2005 betreffende een 
draaiboek voor een influenzapandemie in de Europese Gemeenschap (COM(2005)0607),

– gezien het werkdocument van de Raad van 30 november 2007 over aan 
gezondheidsbeveiliging gerelateerde zaken2,

– gelet op de conclusies van de Raad van 16 december 2008 over gezondheidsbeveiliging3,

– gelet op de voorlopige richtsnoer van het ECDC inzake het ‘gebruik van specifieke 
pandemische influenzavaccins tijdens de pandemie (H1N1) 2009’4,

– gelet op het richtsnoerdocument van de WHO van april 2009 inzake voorbereiding en 
reactie op een influenzapandemie5,

– gelet op de conclusies van de Raad van 30 april 20096 inzake besmetting met het
influenzavirus A/H1N1,

– gelet op de gedachtewisseling tussen de directeur van het ECDC en de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, die plaatsvond op 4 september 2009,

– gelet op de mededeling van de Commissie van 15 september 2009 over pandemie (H1N1)
20097,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 september 2009 over 
de gezamenlijke aanschaf van vaccins tegen influenza A (H1N1)8, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 september 2009 
inzake communicatie met het publiek en de media over pandemie (H1N1) 20099, 

                                               
1 http://www.who.int/ihr/en/
2 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st15/st15789.en07.pdf
3 http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/lsa/104770.pdf
4 http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0908_GUI_Pandemic_Influenza_Vaccines_during_the
_H1N1_2009_Pandemic.pdf
5 http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.html
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/107492.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/com481_2009_en.pdf
8 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff1_en.pdf
9 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff2_en.pdf
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– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 september 2009 over 
steun aan derde landen in de strijd tegen Influenza A (H1N1)1, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 september 2009 over 
het regelgevingsproces voor de verlening van vergunningen voor antivirale 
geneesmiddelen en vaccins tegen pandemische influenza (H1N1) 20092, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 15 september 2009 over
vaccinatiestrategieën tegen pandemie (H1N1) 20093,

– gelet op de ‘European Strategy for Influenza A/H1N1 – Vaccine Benefit-Risk 
Monitoring’, oktober 20094,

– gelet op de conclusies van de Raad van 12 oktober 2009 over pandemie (H1N1) 2009 –
een strategische aanpak5, 

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 23 november 2009 over 
gezondheidsbeveiliging in de Europese Unie en wereldwijd6,

– gelet op het evaluatieverslag van 16 april 2010 over een EU-brede reactie op pandemie
(H1N1) 20097,

– gelet op het eindverslag van januari 2010 over de evaluatie van het Europees 
Geneesmiddelenbureau8,

– onder verwijzing naar de in juni 2010 door de Parlementaire Vergadering van de Raad van 
Europa aangenomen resolutie 1749 (2010) ‘Aanpak van de H1N1-pandemie: meer 
transparantie nodig’9,

– gelet op de conclusies van de Conferentie over uit de A (H1N1) pandemie geleerde lessen, 
1 en 2 juli 201010,

– gezien het verslag "Influenza A (H1N1)v: terugblik op de eerste pandemie van de 
21e eeuw" van de onderzoekscommissie naar de Mexicaanse griep van de Franse Senaat, 
gepubliceerd op 29 juli 201011,

– gezien de aanbevelingen van de Europese Ombudsman betreffende het Europees 

                                               
1 http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff3_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/docs/flu_staff4_en.pdf
3 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2 en 
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/com/influenza/docs/flu_staff5_en.pdf
4 http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2010/01/WC500044933.pdf
5 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/110500.pdf, 
6 http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_healthsecurity_en.pdf
7 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
8 http://ec.europa.eu/health/files/pharmacos/news/emea_final_report_vfrev2.pdf
9 http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1749.htm
10 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
11 http://www.senat.fr/notice-rapport/2009/r09-685-1-notice.html
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Geneesmiddelenbureau van 29 april en 19 mei 20101,

– gezien het evaluatieverslag van 25 augustus 2010 over EU-brede vaccinatiestrategieën 
tegen pandemie2,

– gelet op de conclusies van de Raad van 13 september 2010 over uit de A/H1N1-pandemie
geleerde lessen – Gezondheidsbeveiliging in de EU3,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
(A7-0000/2010),

A. overwegende dat de nationale en internationale gezondheidsinstanties, waaronder de 
WHO, al vanaf mei 2009 op de hoogte waren van het feit dat het H1N1-virus niet erg 
virulent was, dat deze matige virulentie bevestigd werd door de zeer geringe mortaliteit 
van deze "pandemische" griep vergeleken met de officiële cijfers voor seizoensgriep, 

B. overwegende dat de in 2009 door de WHO gehanteerde criteria om een "pandemie" te 
definiëren, die uitsluitend berusten op de verspreiding van het virus en geen rekening 
houden met de ernst van de besmetting, het woord pandemie van zijn gangbare betekenis 
hebben ontdaan en ten onrechte een wereldwijd alarm hebben veroorzaakt, dat deze 
alarmering heeft geleid tot ongepaste volksgezondheidsbesluiten en een overdreven
paraatheid van bevolkingen en overheden in de Europese Unie en haar lidstaten,

C. overwegende dat de buitensporige kosten die in de lidstaten zijn gemaakt bij het beheer 
van deze crisis, direct voortvloeien uit het gebrek aan onafhankelijkheid en kritisch 
vermogen van de EU ten aanzien van de risicobeoordeling door de WHO,

D. overwegende dat de door de lidstaten in het kader van het draaiboek gemaakte kosten
grotendeels samenhangen met de aanschaf van grote hoeveelheden vaccins,

E. overwegende dat deze systematische vaccinatiestrategie hoofdzakelijk berust op een blind 
vertrouwen in de doeltreffendheid van griepvaccins zonder acht te slaan op
wetenschappelijke gegevens die dit credo weerleggen (zie Cochrane Reviews), dat de 
beschikbare onderzoeken naar de doeltreffendheid van geneesmiddelen, met inbegrip van 
vaccins, grotendeels uitgevoerd zijn door farmaceutische bedrijven en dat daardoor het 
objectieve bewijs voor de doeltreffendheid van de griepvaccins niet is geleverd,

F. overwegende dat de uiteenlopende aanbevelingen die in de EU en de lidstaten zijn gedaan 
betreffende doelgroepen en prioritaire groepen voor vaccinatie, illustreren met hoeveel 
onzekerheid de beoordeling van de aanbevolen H1N1-vaccins omgeven was,

G. overwegende dat het huidige gezondheidsstelsel in de EU en haar lidstaten ingrijpend 
moet worden gewijzigd om algemene volksgezondheidsdoelstellingen te verwezenlijken, 

                                               
1 http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/4940/html.bookmark en 
http://www.ombudsman.europa.eu/press/release.faces/fr/5251/html.bookmark
2 http://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/diseases/influenza/h1n1/index_en.htm#fragment2
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/116478.pdf
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anders dan met een puur farmacologische benadering,

H. overwegende dat de documenten in het bezit van het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) betreffende onderzoeksprotocollen, klinische proeven en bijwerkingen van ter
beoordeling voorgelegde geneesmiddelen nog altijd niet openbaar zijn gemaakt, ondanks
herhaalde verzoeken van de Europese Ombudsman aan het EMA, 

I. overwegende dat het vertrouwen in de vaccins tegen de H1N1-griep eveneens werd 
ondermijnd door het feit dat de verantwoordelijkheid voor de bijwerkingen in de 
afnameovereenkomsten ten dele is verlegd van de fabrikant naar de lidstaat,

J. gezien de uitkomst van de diverse parlementaire commissies en evaluaties die binnen de 
EU-lidstaten zijn uitgevoerd naar de maatregelen ter bestrijding van de H1N1-griep,

ONAFHANKELIJKHEID

1. eist dat de in de EU en de lidstaten ten uitvoer gelegde preventieplannen dusdanig 
autonoom en flexibel worden gemaakt dat ze snel en van geval tot geval kunnen worden
afgestemd op het feitelijke risico, met name op basis van het momenteel beschikbare 
wetenschappelijke bewijsmateriaal;

2. is van mening dat het zaak is de bevoegdheden van het Europees Centrum voor 
ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) uit te breiden, zodat de EU zelf in staat is de ernst 
van besmettingsrisico’s te beoordelen door in voorkomende gevallen onafhankelijk van 
internationale instanties zoals de WHO haar eigen alarmsysteem op het gebied van 
gezondheid te hanteren;

3. eist de invoering van degelijke, geloofwaardige en doeltreffende wetenschappelijke 
procedures voor de beoordeling van aanbevolen geneesmiddelen in noodsituaties voor de 
gezondheid, met name in het geval van een echte pandemie;

4. verlangt onverwijld opheldering over de doeltreffendheid van de binnen de EU 
aanbevolen vaccinatiestrategieën tegen griep, gezien het omvangrijke bewijsmateriaal dat
deze doeltreffendheid in twijfel trekt, het gebrek aan betrouwbare gegevens waaruit de 
doeltreffendheid blijkt en de aanhoudende twijfels over de risico-batenverhouding van 
vaccinatie; 

5. verzoekt het EMA in het bijzonder om de vergunningsprocedures voor het versneld in de 
handel brengen van geneesmiddelen naar aanleiding van de gezondheidscrisis te herzien
teneinde de met het gebruik van deze geneesmiddelen verbonden risico-batenverhouding
goed te kunnen beoordelen;

TRANSPARANTIE

6. verzoekt de Commissie een onderzoek te starten naar het functioneren van het EMA en 
het ECDC, evenals naar de totale kosten van de aanpak van de H1N1-griepuitbraak in de 
EU;

7. herinnert het EMA aan de wettelijke verplichting om inzage te verschaffen in alle 
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documenten die betrekking hebben op klinische proeven, onderzoeksprotocollen en de 
bijwerkingen van door zijn deskundigen beoordeelde geneesmiddelen, waaronder in het 
kader van de strijd tegen de H1N1-griep aanbevolen vaccins en antivirale 
geneesmiddelen;

8. is van mening dat de geconstateerde belangenconflicten bij bepaalde deskundigen die als 
adviseur verbonden zijn aan de Europese instellingen verdenkingen van misbruik van 
invloed met zich meebrengen en de algehele geloofwaardigheid van de Europese 
gezondheidsinstanties en hun aanbevelingen ondermijnen; eist met name dat het EMA en 
het ECDC onverwijld de toezichts- en controleprocedures voor huidige en toekomstige 
deskundigen herzien om te komen tot volledige transparantie;

9. verzoekt om publicatie van de namen, functies en eventuele belangenconflicten van hoge 
ambtenaren die lid zijn van informele groepen zoals het Gezondheidsbeveiligingscomité, 
het operationeel centrum voor het beheer van gezondheidsgerelateerde crises (HEOF) en 
de taskforce "vaccins en virusziekten" van de Europese Unie;

10. verlangt dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van 
een geneesmiddel volledig bij de fabrikant wordt gelegd;

SAMENWERKING

11. eist dat de taken, plichten, bevoegdheden, beperkingen, relaties en verantwoordelijkheden 
van de Commissie, het ECDC, het EMA, de lidstaten maar ook van informelere instanties 
zoals het Gezondheidsbeveiligingscomité, het HEOF of de Werkgroep "volksgezondheid",
bestaande uit hoge ambtenaren die kunnen worden ingeschakeld bij 
besluitvormingsprocessen betreffende het beheer van een gezondheidsgerelateerde crisis, 
nauwkeurig worden afgebakend;

12. stemt in met de invoering van een procedure die lidstaten in staat stelt gezamenlijk en op 
basis van vrijwilligheid vaccins en antivirale geneesmiddelen aan te schaffen wanneer de 
positieve risico-batenverhouding van de profylactische/therapeutische werking eenduidig
is aangetoond, teneinde een bepaald product te verkrijgen tegen voordelige tarieven die de 
kostprijs ervan benaderen;

13. acht het onontbeerlijk dat deze herzieningen en verduidelijkingen zo snel mogelijk aan de 
Europese afgevaardigden en burgers ter kennis worden gebracht; 

14. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie 
evenals aan de nationale parlementen.
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TOELICHTING

"In tegenstelling tot het vogelgriepvirus veroorzaakt H1N1 momenteel voornamelijk milde 
ziekte, met weinig dodelijke slachtoffers, buiten de uitbraak in Mexico. We hopen dat dit 

patroon aanhoudt."
Margaret Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie, 18 mei 2009

Volgens de eind april 2010 door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding 
(ECDC) bekendgemaakte cijfers heeft de A(H1N1)-griep 2 900 doden geëist in Europa. 
Frappant is echter dat deze cijfers vrijwel in het niet vallen bij officiële ramingen omtrent het 
aantal sterfgevallen veroorzaakt door enkel de seizoensgriep, door de Europese Commissie 
geschat op 40 000 doden in een matig jaar en 220 000 doden in een bijzonder hevig 
griepseizoen. Ook zijn de cijfers beduidend lager dan de meest optimistische prognoses van 
de gezondheidsdiensten in de EU-lidstaten. Nog verbazingwekkender is dat het sterftecijfer in 
de door deze griep getroffen Europese landen vergelijkbaar is, ongeacht of de burgers op 
grote schaal zijn gevaccineerd (zo heeft Polen vaccinatie van zijn onderdanen geweigerd). 
Moeten we de vermeende ernst van deze H1N1-griep herzien? Absoluut. Temeer daar onder 
volksgezondheidsdeskundigen inmiddels, anno 2010, consensus bestaat over de geringe
virulentie van de H1N1-griep.

De matige ernst van de H1N1-griep werd nochtans al in mei 2009 officieel erkend door de 
WHO, tijdens een persconferentie van Margaret Chan, voorzitter van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat was een maand voordat de WHO alarmniveau 6 
(pandemische fase) afkondigde voor de H1N1-griep. De lidstaten en de Europese instellingen
hebben zich aan deze maximale alarmdrempel geconformeerd, hetgeen een reeks maatregelen 
in de hand werkte die, gelet op de daadwerkelijke – en bekende! - ernst van deze H1N1-griep,
kostbaar, onnodig en onevenredig waren.

Uit de analyse van het beheer van de H1N1-griep in de Europese Unie blijkt tevens dat het
aantal doden door de H1N1-griep in schril contrast staat tot het aantal doden als gevolg van de 
seizoensgebonden griep, een tragische maar lage menselijke tol. Bovendien hebben de 
gezondheidsmaatregelen de lidstaten in de Europese Unie handenvol geld gekost: naar 
schatting 1 300 miljoen euro in Groot-Brittannië en 990 miljoen euro in Frankrijk (tegenover
87 miljoen euro voor een seizoensgriep). 

Deze ongerijmdheden en klaarblijkelijk buitensporige uitgaven zijn binnen de Europese Unie 
voorwerp geweest van talrijke parlementaire onderzoeken, informatieopdrachten en 
evaluaties, die meer of minder onafhankelijk van de betrokken gezondheidsautoriteiten 
werden uitgevoerd. In haar op 24 juni 2010 aangenomen resolutie spreekt de Parlementaire 
Vergadering van de Raad van Europa haar bezorgdheid uit "over de aanpak van de 
pandemische influenza H1N1, niet alleen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
maar ook door de bevoegde gezondheidsinstanties, zowel op het niveau van de Europese Unie
als op nationaal niveau. Ze toont zich met name verontrust over het feit dat “als gevolg van 
bepaalde besluiten en adviezen binnen de volksgezondheidsdiensten in heel Europa verkeerde 
prioriteiten zijn gesteld, omvangrijke overheidsmiddelen zijn verspild en ongegronde angsten 
zijn ontstaan over de gezondheidsrisico’s waaraan de Europese bevolking in het algemeen 
blootstaat." 
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De Europese Unie heeft behoefte aan meer onafhankelijkheid

De analyse van het beheer van de H1N1-griep in Europa brengt een eerste onderliggend 
probleem aan het licht: het gebrek aan onafhankelijke evaluatie van onze nationale en/of 
Europese gezondheidsinstanties. De ten uitvoer gelegde maatregelen waren namelijk geen 
evenredige reacties waartoe werd besloten op basis van beschikbare wetenschappelijke
gegevens. In tegendeel, bij de genomen besluiten zijn vooraf geprogrammeerde middelen 
tamelijk mechanisch toegepast. De binnen de Europese Unie en de lidstaten gehanteerde 
strategieën vloeien voort uit in 2005 of in 2007 samen met de WHO opgestelde 
voorbereidingsplannen. In drie kwart van de lidstaten wordt het beleid inzake de aanschaf van 
vaccins rechtstreeks ingegeven door "slapende contracten" die vanaf 2007 met de 
farmaceutische industrie zijn gesloten. De 'pandemische' vaccins die bij miljoenen personen in 
Europa zijn toegediend, kwamen in aanmerking voor speciale "vereenvoudigde"
vergunningsprocedures, die feitelijk terug te voeren zijn op oude vaccinonderzoeken en 
vaccinformules voor het eveneens uit de jaren 2005/2007 daterende H5N1-virus. 

Deze voorbeelden illustreren het schrijnende gebrek aan soepelheid en flexibiliteit van de 
Europese instellingen, die hebben vastgehouden aan ex ante ramingen in plaats van te kijken 
naar de in real-time beschikbare klinische en epidemiologische gegevens. Deze politieke 
maalstroom is grotendeels verantwoordelijk voor de inertie en de schrikbarend hoge kosten 
die zijn ontstaan doordat op oneigenlijke gronden alarm werd geslagen over een 
'influenzapandemie' die in de woorden van een Franse deskundige veel weg had van een 
gewoon "griepje".

Niet alleen bij de reacties maar ook bij de evaluatie van het risico heeft de Europese Unie 
kuddegedrag vertoond, door zich onvoorwaardelijk achter de overdreven alarmistische 
verklaringen van de WHO te scharen. Een standpunt dat de lidstaten ertoe heeft gebracht de 
voorbereidingsplannen die al op de plank lagen, ten uitvoer te leggen, en met name de 
bestellingen van vaccins in de slapende contracten met de fabrikanten van vaccins tijdens de 
vorige griepcrisis, die van het H5N1-virus, te honoreren. Voor deze vaccins moesten ze diep 
in de buidel tasten, terwijl de verantwoordelijkheid voor bijwerkingen voortaan bij de 
lidstaten en niet langer bij de farmaceutische bedrijven lag. Een clausule die in strijd is met de 
gangbare Europese praktijk.

De EU is nochtans niet verplicht aan de leiband van de WHO te lopen. In 1986, bij de
explosie van de kerncentrale in Tsjernobyl, stelde de Europese Gemeenschap normen vast 
voor de radioactieve besmetting van levensmiddelen die veel strenger waren dan de normen 
waarin de WHO voorzag (600 Becquerel cesium-137 per kilogram en 370 Bq voor 
zuigelingenvoeding, terwijl de WHO 1 000 Bq per kilogram voorschreef).

Willen we volgzame en onderdanige Europese gezondheidsautoriteiten? Of liever autoriteiten 
die in staat zijn zich zelf een mening te vormen en hun eigen expertise uit te dragen, zonder 
afhankelijk te zijn van andere internationale organisaties, en die hun door de Europese 
belastingbetaler gefinancierde taken vervullen? Op deze vragen wenst de rapporteur via haar 
voorstellen een bevredigend antwoord te geven, zodat de Europese burger weer vertrouwen 
krijgt in de Europese gezondheidsautoriteiten.
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De Europese Unie heeft behoefte aan meer transparantie

De analyse van het beheer van de H1N1-crisis door de Europese Unie werpt eveneens licht op 
een ander cruciaal probleem: de beoordeling van aanbevolen geneesmiddelen tegen griep, met 
name de stelselmatige toediening van vaccins. De doeltreffendheid van griepvaccins wordt 
namelijk heftig betwist door meerdere analyses van de stichting Cochrane, die zijn 
gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. Deze twijfel wordt alleen 
maar groter bij aandachtige bestudering van de protocollen betreffende klinische proeven die 
door de fabrikanten van vaccins zijn uitgevoerd om de doeltreffendheid van hun vaccins aan 
te tonen. Het succes van het onderzoek staat of valt met de financiering, met de op voorhand 
gemaakte keuzes. Daarom is het zaak studies naar vaccins en antivirale geneesmiddelen, 
waaronder monitoring van de vaccinatiegraad, onafhankelijk van de farmaceutische bedrijven 
uit te voeren. "Tot op heden zijn we voor deze studies te zeer afhankelijk geweest van de 
farmaceutische industrie", valt te lezen in de conclusies van de conferentie over uit de 
A(H1N1)-pandemie geleerde lessen. Gevraagd naar de wetenschappelijke onderbouwing van 
'pandemische' vaccins gaf de voormalige directrice van het ECDC, Zsuzsanna Jakab, toe dat
"nog nooit toestemming voor een vaccin is verleend op basis van zo weinig 
wetenschappelijke gegevens."

De Europese Unie heeft behoefte aan meer samenwerking

Het onderzoek naar de aanpak van de H1N1-griepuitbraak laat zien dat er uiteenlopende 
vaccinatiestrategieën waren. Sommige lidstaten hebben op grote schaal gevaccineerd, andere 
hebben hun vaccinatie beperkt tot specifieke doelgroepen, en in Polen heeft helemaal geen 
vaccinatie plaatsgevonden. Dit geeft aan hoe weinig vertrouwen ze hadden in de 
risicobeoordeling van vaccins.

Het is primordiaal de nationale soevereiniteit te eerbiedigen bij beslissingen over het gebruik 
van geneesmiddelen. Voor de aanschaf van vaccins en geneesmiddelen waarvan de positieve 
risico-batenverhouding eenduidig is aangetoond, is het raadzaam dat de lidstaten, op basis van 
vrijwilligheid, hun krachten bundelen om bij de onderhandelingen voordelige tarieven te 
verkrijgen. Dit zou een rechtstreekse toepassing van artikel 168, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie zijn.


