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Suġġett: Opinjoni dwar il-bażi legali tal-proposta għal regolament tal-Kunsill 
(EURATOM) li jistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni 
radjoattiva ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ 
emerġenza radjoloġika (Riformulazzjoni) (COM(2010)0184 – C7-0137/2010 –
2010/0098(CNS))

Sur President,

Bl-ittra tal-11 ta’ Novembru 2010, inti ikkonsultajt lill-Kumitat għall-Affarijiet Legali skont l-
Artikolu 37(2) biex jikkunsidra jekk l-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom (KEEA) kienx il-bażi 
legali xierqa għall-proposta tal-Kummissjoni msemmija hawn fuq u jekk ikunx aħjar li 
jintgħażel l-Artikolu 168(4)(b) TFUE.

Il-Kumitat eżamina l-kwistjoni msemmija hawn fuq waqt il-laqgħa tiegħu tat-22 ta' 
Novembru 2010.

I - Sfond

Il-Kummissjoni adottat il-proposta tagħha għal riformulazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill li 
jistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni radjoattiva ta’ ikel u għalf wara 
inċident nukleari jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika (minn issa ’l quddiem 
imsejħa “l-proposta”) fis-27 ta’ April 2010 u ppreżentatha lill-Parlament skont il-proċedura 
ta’ konsultazzjoni. Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali eżamina l-proposta bi qbil mal-
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Artikolu 87 tar-Regoli ta’ Proċedura (riformulazzjoni) u fit-23 ta’ Ġunju 2010 rrakkomanda 
lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (ITRE) li għandu jipproċedi bl-eżami tas-
sustanza tal-proposta. Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija bħalissa qiegħed 
jeżamina s-sustanza tal-proposta u r-Rapporteur, Ivo Belet, ressaq abbozz ta’ rapport (minn 
issa ’l quddiem imsejjaħ l-“Abbozz ta’ Rapport”).

Bl-ittra tal-11 ta’ Novembru, il-President tal-Kumitat ITRE talab l-opinjoni tal-Kumitat għall-
Affarijiet Legali dwar l-għażla ta’ bażi legali għall-proposta, wara li l-emendi li ppruvaw 
jibdlu l-bażi legali ġew imressqa f’dak il-Kumitat.

II – Il-Bażi Legali

1.   Il-bażi legali għall-proposta tal-Kummissjoni

Il-Proposta hi bbażata fuq l-Artikolu 31 (Titolu II Kapitolu 3: Protezzjoni tas-Saħħa) tat-
Trattat KEEA, li jgħid hekk:

"Artikolu 31

Il-Kummissjoni għandha tipprepara n-normi bażiċi wara li tieħu l-opinjoni ta’ grupp tal-
awtoritajiet maħtura mill-Kumitat Xjentifiku u Tekniku minn fost l-esperti xjentifiċi, 
speċjalment esperti tas-saħħa pubblika, mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha titlob l-
opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali dwar in-normi bażiċi hekk imħejjija.

Wara li jikkonsulta l-Parlament Ewropew, il-Kunsill li jaġixxi permezz ta’ vot b’maġġoranza 
kkwalifikata, fuq proposta mill-Kummissjoni li tittrażmetti l-opinjonijiet li tkun irċeviet mill-
Kumitati, għandha tistabbilixxi n-normi bażiċi.”

In-“normi bażiċi” msemmija fl-Artikolu 31 huma definiti fl-Artikolu 30 tat-Trattat KEEA, li 
jgħid hekk

"Artikolu 30
Għandhom ikunu stabbiliti fil-Komunità normi bażiċi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
ħaddiema u tal-pubbliku ġenerali kontra l-perikoli li jinħolqu minn radjazzjoni jonizzanti.
Il-frażi “normi bażiċi” għandha tfisser:
(a) id-dożi massimi kompatibbli ma’ sigurtà adekwata;
(b) il-grad massimu permissibbli tal-espożizzjoni u kontaminazzjoni; 
(c) il-prinċipji fundamentali li jirregolaw is-superviżjoni medika tal-ħaddiema."

Fl-aħħar nett l-Artikolu 32 tat-Trattat KEEA jistipula li:

"Artikolu 32
Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat Membru, in-normi bażiċi jistgħu jiġu riveduti jew 
issupplimentati skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 31. 
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Il-Kummissjoni tkun marbuta li teżamina talba bħal din magħmula minn Stat Membru.”

2. Emendi proposti għall-bażi legali

Kif imħabbar mill-President tal-Kumitat ITRE fl-ittra tiegħu, ir-Rapporteur, Ivo Belet, qed 
ifittex li jimmodifika l-bażi legali tal-proposta billi jibdilha b’referenza għat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), b’mod speċifiku l-Artikolu 168(4)(b) tiegħu, li 
jgħid hekk

"Artikolu 168
(ex Artikolu 152 TKE)

4. B'deroga mill-Artikolu 2(5) u l-Artikolu 6(a), u skont l-Artikolu 4(2)(k), il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill, li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja wara li jikkonsultaw 
lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni, għandhom jikkontribwixxu għar-
realizzazzjoni tal-objettivi msemmija f’dan l-Artikolu, billi jadottaw, sabiex jiġu affrontati l-
problemi komuni tas-sigurtà:
(...)
(b) miżuri fl-oqsma veterenarji u fito-sanitarji, li jkollhom bħala l-objettiv dirett tagħhom il-
ħarsien tas-saħħa pubblika;
(...)"

Fil-ġustifikazzjoni tal-emenda mressqa, ir-Rapporteur jissottometti li l-Artikolu 168(4)(b) 
TFUE "jippermetti l-adozzjoni ta' miżuri fil-qasam fito-sanitarju. L-għan ta' dan ir-
Regolament huwa li jistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni radjoattiva 
ta’ ikel u għalf wara inċident nukleari, filwaqt li d-Direttiva tal-Kunisll 96/29/Euratom, 
ibbażata fuq l-Artikolu 31 tat-Trattat KEEA, tiffoka fuq il-grupp ta' persuni li jistgħu jkunu 
soġġetti għall-possibilità ta’ kontaminazzjoni radjoattiva. Ir-referenza għat-Trattat KEEA 
għalhekk mhijiex xierqa minħabba li l-iskop ewlieni tar-Regolament hu l-protezzjoni tas-
saħħa pubblika, li hu qasam regolat mill-Artikolu 168 TFUE."

Għandu jiġi nnutat li l-adozzjoni tal-Artikolu 168 bħala bażi legali timplika bidla minn 
konsultazzjoni, għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja bil-parteċipazzjoni sħiħa tal-Parlament.

III - Analiżi

Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, “L-għażla tal-bażi legali ta’ att Komunitarju 
għandha tiġi bbażata fuq elementi oġġettivi li jistgħu jkunu suġġetti għal stħarriġ ġudizzjarju, 
fosthom, b’mod partikolari, l-għan u l-kontenut tal-att”.1 Għalhekk l-għan u l-kontenut tal-
miżura jridu bl-istess mod jikkonformaw mal-ambitu tal-bażi legali.

                                               
1 Ara aktar reċentement il-Każ Nru C-411/06 Il-Kummissjoni vs l-Parlament u l-Kunsill (sentenza tat-8 ta’ 
Settembru 2009), li għad mhuwiex irrappurtat fl-ECR.
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It-Trattat KEEA jinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu lill-Komunità tirregola l-użu tal-
enerġija nukleari mill-Istati Membri, b’mod partikolari rigward is-salvagwardji nukleari u l-
protezzjoni tas-saħħa. Skont l-Artikolu 2(b) tat-Trattat KEEA, il-Komunità għandha, kif 
stipulat f’dak it-Trattat "tistabbilixxi, u tassigura l-applikazzjoni ta’ normi uniformi ta’ sigurtà 
biex tħares is-saħħa tal-ħaddiem u l-pubbliku inġenerali". Il-Kapitolu 3 tat-Titolu II tat-
Trattat, rigward il-protezzjoni tas-saħħa, jinkludi dispożizzjonijiet li jikkonċernaw in-normi 
bażiċi rigward il-protezzjoni kontra r-radjazzjoni jonizzanti.

Dan ir-Regolament jistipula l-proċedura li tistabbilixxi livelli massimi permissibbli ta’ 
kontaminazzjoni radjoattiva ta’ ikel u għalf li jistgħu jitqiegħdu fis-suq wara inċident nukleari 
jew f’kull każ ieħor ta’ emerġenza radjoloġika li tista’ twassal jew li tkun wasslet għal 
kontaminazjoni radjoattiva sinifikanti ta’ ikel u għalf1. Fl-istess ħin l-Annessi I u II 
jistabbilixxu il-livelli massimi permissibbli ta’ kontaminazzjoni ta’ ikel u għalf. Għandha tiġi 
adottata bħala regolament tal-Euratom.

Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà eżaminat darb’oħra l-għażla ta’ bażi legali għal Regolament tal-
Kunsill Nru 3954/87, li hu s-suġġett tal-proposta attwali għal riformulazzjoni u ddikjarat li:
“L-għan tar-Regolament Nru 3954/87 hu li jistabbilixxi normi uniformi ta’ sigurtà għall-
protezzjoni tas-saħħa tal-ħaddiema u tal-pubbliku inġenerali, kif stipulat fl-Artikolu 2(b) tat-
Trattat KEEA. Ir-Regolament jistipula l-livelli massimi permissibbli għall-kontaminazzjoni 
radjoattiva ta' ikel u għalf u jeħtieġ li l-Kummissjoni tadotta, f'każ ta' inċident nukleari jew 
f'kull każ ieħor ta' emerġenza radjoloġika, jekk ikun meħtieġ, regolament li jagħmel 
applikabbli livelli massimi permissibbli. Peress illi l-għan ta’ dan ir-Regolament hu li 
jipproteġi l-popolazzjoni kontra l-perikli kkaġunati minn ikel u għalf b’kontaminazzjoni 
radjoloġika, kien possibbli li jiġi adottat fuq il-bażi tal-Artikolu 31 tat-Trattat tal-KEEA.2” 
F’dak il-każ, il-Qorti ntalbet tiddeċiedi jekk l-Artikolu 100a3 kienx bażi legali iktar adegwata 
tat-Trattat tal-KEE u l-Qorti wieġbet li “Il-fatt li (r-regolament) jipprovdi wkoll għall-
projbizzjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ ikel u għalf b’livell ta’ kontaminazzjoni radjoattiva li 
jeċċedi l-livelli massimi permissibbli ma jiġġustifikax ir-rikors fl-istess ħin għall-
Artikolu 100a tat-Trattat tal-KEE. Fil-fatt, peress li l-projbizzjoni hi biss waħda mill-
kundizzjonijiet fl-implimentazzjoni effettiva tal-livelli massimi permissibbli, ir-regolament 
għandu biss effett inċidentali fl-armonizzazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-moviment ħieles ta’ 
beni fi ħdan il-Komunità billi tkun evitata l-adozzjoni ta’ miżuri unilaterali mill-Istati Membri 
differenti.” Il-Qorti ddikjarat ukoll li: “L-indikazzjonijiet huma aktar li l-iskop tal-Artikoli 
msemmija hu li jiżguraw il-protezzjoni konsistenti u effettiva tas-saħħa tal-pubbliku 
inġenerali kontra l-perikoli kaġun ta’ radjazzjonijiet jonizzanti, ikun liema jkun is-sors 
tagħhom u l-kategoriji ta' persuni esposti għal dan it-tip ta’ radjazzjonijiet".

                                               
1 Artikolu 1(1) tal-proposta.
2 C-70/88 Parlament Ewropew vs il-Kunsill [1991] ECR 1991 I-4529. 
3 Approssimazzjoni tal-proċedura tal-liġijiet dwar is-suq intern (issa Artikolu 114 TFUE).
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Sussegwentement il-Qorti rreferiet għal din is-sentenza fis-sentenza tagħha fil-Każ C-29/99 
Il-Kummissjoni vs il-Kunsill1 biex tenfasizza li l-“Qorti rrifjutat li tiddefendi l-interpretazzjoni 
restrittiva tal-Artikolu 30 et seq.. KEEA propost mill-Parlament. Il-Qorti qalet li l-għan ta' 
dawk l-Artikoli kien li jiżguraw l-protezzjoni konsistenti u effettiva tas-saħħa tal-pubbliku 
inġenerali kontra l-perikoli kaġun ta’ radjazzjonijiet jonizzanti, ikun liema jkun is-sors 
tagħhom.”

Il-Qorti innutat ukoll li l-interpretazzjoni “għandha titwettaq fid-dawl tal-objettiv stipulat fil-
preambolu tal-KEEA, “li jistabbilixxu kundizzjonijiet ta’ sigurtà li jeliminaw il-periklu għall-
ħajja u s-saħħa tal-poplu”2.

Jidher li l-Artikoli 30 et seq. KEEA jistipulaw bażi legali awtonoma għall-ħolqien ta’ normi 
bażiċi ta’ sigurtà mmirati għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku inġenerali (is-saħħa 
pubblika) kontra kull tip ta' perikolu kkaġunat minn radjazzjonijiet jonizzanti u b’mod 
partikolari li jippermettu l-adozzjoni tal-livelli massimi permissibbli ta' kontaminazzjoni.

Barra minn hekk, minkejja l-fatt li l-Artikolu 168 TFUE jirrigwarda s-saħħa pubblika u 
jeħtieġ li jiġi żgurat il-livell massimu ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u 
fl-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni, jista’ jiġi argumentat jekk fil-
fatt għandux jintuża bħala bażi legali għall-adozzjoni ta’ din il-miżura partikolari. Is-Servizz 
Legali tal-Parlament fin-nota tiegħu tat-18 ta’ Novembru 2010 jiżviluppa bosta argumenti 
f’dan ir-rigward qabel ma jikkonkludi favur l-Artikolu 168(4)(b) TFUE.

L-ewwel nett, il-fatt li l-Qorti rrifjutat t-talbiet preċedenti li argumentaw favurbażi legali 
rigward is-suq intern u kkonfermat l-Artikolu 31 KEEA bħala l-unika bażi legali valida li ma 
tipprekludix approċċ ġdid mill-Qorti. Fil-fatt, il-bażi legali msemmija fl-emenda mressqa mir-
Rapporteur ma kinitx teżisti fiż-żmien meta ngħatat is-sentenza fil-Każ C-70/88. L-
Artikolu 168(4)(b) TFUE, kien iddaħħal fis-seħħ biss bit-Trattat ta’ Maastricht fl-19923.

It-tieni għandu jiġi mfakkar ukoll li s-sempliċi fatt ta’ involviment ta’ inċident jew emerġenza 
nukleari, ma jeħtieġx awtomatikament bażi legali tat-Trattat KEEA. Għalhekk, il-Qorti fil-
Każ C-62/884 dwar ir-Regolament 3955/875 ssentenzjat li: “Ir-rikors għall-Artikolu 113 (issa 
l-Artikolu 207 TFUE) bħala l-bażi legali għar-regolament ikkontestat ma tistax tiġi eskluża 
fuq il-bażi li l-Artikolu 30 et seq. tat-Trattat KEEA jistipula regoli speċifiċi li jiggovernaw n-
normi bażiċi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku inġenerali kontra l-perikoli kaġunati 
mir-radjazzjonijiet jonizzanti. Dawk id-dispożizzjonijiet li jissemmew fil-kapitolu msemmi 
“Protezzjoni tas-Saħħa”, li jifforma parti mit-tieni titolu tat-Trattat KEEA msemmi 
“Dispożizzjonijiet maħsuba biex jinkuraġġixxu l-progress fil-qasam tal-enerġija nukleari”, 
għandhom l-għan li jipprovdu l-protezzjoni tas-saħħa pubblika fis-settur nukleari. Mhumiex 

                                               
1 Każ Nru. C-29/99 Il-Kummissjoni vs il-Kunsill [2002] ECR 2002 I-11282, paragrafu 80.
2 Ibid., il-paragrafu 75.
3 Dak li qabel kien l-Artikolu 129(4)(b) tat-Trattat KE, kien emendat bit-Trattat ta’ Amsterdan u rinumerat bħala 
Artikolu 152(4)(b) TKE.
4 Il-Greċja vs il-Kunsill, [1990] ECR I-1527, il-paragrafi 16-18.
5 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3955/87 tat-22 ta' Diċembru 1987 dwar il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-
prodotti agrikoli li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-inċident tal-istazzjon tal-enerġija nukleari ta' Chernobyl 
ĠU L 146, 30.12.1987, p. 14.
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maħsuba biex jirregolaw il-kummerċ bejn il-Komunità u l-pajjiżi li mhumiex membri.”

It-tielet, il-proposta nnifisha fil-Premessa 5 tirreferi għal serje ta’ miżuri “adottati biex 
jiżguraw li ċerti prodotti agrikoli jiddaħħlu fl-Unjoni biss bi qbil mal-arranġamenti komui 
għas-salvagwardja tas-saħħa tal-popolazzjoni.” Il-miżuri msemmija jinkludu r-Regolamenti 
tal-Kunsill (KEE) Nru 1707/861, (KEE) Nru 3020/862, (KEE) Nru 3955/87. Dawn l-atti legali 
jikkonfermaw li tweġiba legali għal inċident nukleari ma teħtieġx bilfors att ibbażat fuq it-
Trattat KEEA.

Fl-aħħar nett l-Artikolu 168(4)(b) TFUE jista' fil-fatt jistipula bażi legali adegwata għall-
proposta. Dan l-Artikolu jitlob li l-miżuri adottati fuq il-bażi tiegħu għandu “ikollhom bħala 
objettiv dirett tagħhom il-protezzjoni tas-saħħa pubblika”, li bla ebda dubju hu minnu fil-każ 
tal-proposta attwali, li “tistabbilixxi l-livelli massimi permissibbli ta’ (...) kontaminazzjoni ta’ 
ikel u għalf.”3 Argument addizzjonali ieħor ta’ appoġġ għal din il-pożizzjoni hu l-Artikolu 6, 
li jippreskrivi li hu biss l-ikel u l-għalf li jikkonforma mal-livelli massimi permissibbli 
stipulati f'dan ir-Regolament li għandu jitqiegħed fis-suq. Id-definizzjoni ta’ ikel u għalf 
stipulata fl-Artikolu 1(2) tal-proposta (rispettivament “prodotti li jistgħu jittieklu mill-
bniedem minnufih jew wara pproċessar” u “prodotti li jistgħu jittieklu biss mill-annimali”) 
tenfasizza l-għan tal-proposta. Din li ġejja hi lista ta’ ċerti atti legali adottati skont l-Artikolu 
168(4)(b) TFUE: 

 Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li 
jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum mill-
bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar il-prodotti 
sekondarji tal-annimali)4

 Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ 
Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf5

 Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Frar 
2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina 
minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE6.

 Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' 
April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta' kontrolli uffiċjali 
fuq prodotti li joriġiniw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman7

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3955/86 tat-30 ta’ Mejju 1986 dwar il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-
prodotti agrikoli li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-inċident tal-istazzjon tal-enerġija nukleari ta' Chernobyl 
ĠU L 14, 31.5.1986, p. 88. Dan ir-Regolament jirreferi għat-Trattat KEE, Madankollu ma jagħmel referenza 
għall-ebda Artikolu partikolari tiegħu.
2  Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3955/87 tat-30 ta’ Settembru 1987 dwar il-kondizzjonijiet li jirregolaw 
il-prodotti agrikoli li joriġinaw minn pajjiżi terzi wara l-inċident tal-istazzjon tal-enerġija nukleari ta' Chernobyl 
ĠU L 280, 1.10.1986, p. 79. Dan ir-Regolament jirreferi għat-Trattat KEE, Madankollu ma jagħmel referenza 
għall-ebda Artikolu partikolari tiegħu.

3 Ara l-każijiet konġunti  C-453/03, C-11/04, C-12/04  u C-194/04 ABNA e.a. [2005] ECR I-10423.
4 ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.
5 ĠU L 35, 8.2.2005, p. 1.
6 ĠU L 70, 16.3.2005, p. 1. 
7 ĠU L 139m 30.4.2004, p. 206.



AL\840203MT.doc 7/7 PE452.905v01-00

MT

Jidher għalhekk li l-proposta tista’ titqies bħala miżura fil-qasam fito-santitarju u/jew 
veterinarju li għandha bħala objettiv ewlieni, il-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

IV - Konklużjoni u rakkomandazzjoni

Fid-dawl tal-analiżi ta’ qabel għandu jiġi konkluż li, il-fatt li qabel l-introduzzjoni tal-Artikolu 
168 TFUE fl-1992, il-Qorti kkunsidrat l-Artikolu 31 tal-KEEA bħala l-bażi legali adegwata 
għar-Regolament li għalih qed issir il-proposta ta’ riformulazzjoni, bħala argument mhux 
konvinċenti għat-tneħħija tar-rikors għall-Artikolu 168 (4)(b) bħala bażi legali – li dak iż-
żmien ma kienx jeżisti u li jirrigwarda l-protezzjoni tas-saħħa pubblika.

Matul il-laqgħa tat-22 ta' Novembru 2010, il-Kumitat għall-Affarijiet Legali għaldaqstant 
iddeċieda, b'unanimità1, li jirrakkomandalek li l-proposta tkun ibbażata fuq l-Artikolu 
168)(4)(b) TFUE.

Dejjem tiegħek,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Dawn li ġejjin kienu preżenti għall-votazzjoni finali Klaus-Heiner Lehne (President), Luigi Berlinguer (Viċi 
President), Raffaele Baldassarre (Viċi President), Evelyn Regner (Viċi President), Sebastian Valentin Bodu (Viċi 
President), Eva Lichtenberger (Rapporteur għal opinjoni), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-
Istúriz White, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström u Tadeusz Zwiefka.


