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Med en skrivelse av den 3 juli 2012 begärde du i enlighet med artikel 37 i arbetsordningen att 
utskottet för rättsliga frågor skulle behandla frågan om eventuellt tillägg av en rättslig grund 
för ovannämnda förslag till förordning.

Den rättsliga grund som kommissionen föreslår är artikel 43.2 i EUF-fördraget, avdelnig III 
”Jordbruk och fiskeri”, tredje delen i EUF-fördraget med rubriken ”Unionens politik och inre 
åtgärder”.

Den artikel som föreslås som tillägg till den rättsliga grunden är artikel 349 i EUF-fördraget, 
som ingår i fördragets sjunde del (”Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser”). I denna 
artikel anges förfarandet för antagande av särskilda åtgärder som i synnerhet syftar till 
fastställande av villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande unionens yttersta 
randområden.

I din skrivelse frågar du särskilt om artikel 43.2 i EUF-fördaget utgör den enda lämpliga 
rättsliga grunden för detta särskilda förslag och om artiklarna 43.2 och 349 i EUF-fördraget 
kan antas som gemensam rättslig grund för ett lagstiftningsförslag med tanke på att de 
föreskriver olika lagstiftningsförfaranden.
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I – Bakgrund

I grönboken om en reform av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)1 konstaterades att de 
mål som fastställdes för att uppnå ett i alla avseenden hållbart fiske (miljömässigt, ekonomiskt 
och socialt) inte hade uppnåtts, och man identifierade en rad strukturella brister i den 
nuvarande GFP. Kommissionen drog därför slutsatsen att GFP var i behov av en 
grundläggande reform, och i det aktuella förslaget föreslås att man ska upphäva den aktuella 
rådsförordningen2 och ersätta den med en ny GFP, som antas av Europaparlamentet och rådet.

Huvudsyftet med förslaget är att säkra långsiktigt hållbara miljövillkor för fisket och 
vattenbruket och att säkra att dessa kan bidra till tryggad livsmedelsförsörjning. Målet för 
GFP är att de levande marina biologiska resurserna utnyttjas på ett sådant sätt att det är 
möjligt att återställa och bevara fiskeresurserna på nivåer där man kan uppnå maximalt 
hållbart uttag, samt att försiktighets- och ekosystemansatser införs i fiskeriförvaltningen.

Kommissionen har vidare uppgett att den i samband med förslaget också kommer att anta ett 
övergripande meddelande om framtidens GFP, ett förslag till förordning om den 
gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, ett meddelande om 
GFP:s internationella dimension och en rapport om vissa delar av den ovannämnda 
rådsförordningen.

II – Relevanta artiklar i EUF-fördraget

Följande artikel utgör den rättsliga grunden för kommissionens förslag (genom 
understrykningen markeras de operativa bestämmelserna):

Artikel 43
1. Kommissionen ska lägga fram förslag om utformningen och genomförandet av den 
gemensamma jordbrukspolitiken, vilka förslag även ska innefatta att de nationella 
marknadsorganisationerna ersätts med någon av de former för gemensam organisation som 
anges i artikel 40.1 samt att de åtgärder som särskilt nämnts i denna avdelning genomförs.
Dessa förslag ska ta hänsyn till att de jordbruksfrågor som nämns i denna avdelning kan vara 
ömsesidigt beroende av varandra.

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och 
efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation 
av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs 
för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.
3. Rådet ska på förslag av kommissionen besluta om åtgärder om fastställande av priser, 
avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar samt om fastställande och fördelning av 
fiskerimöjligheter.

                                               
1 COM(2009)0163.
2 Rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den 20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av 
fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (EGT L 358, 31.12.2002, s. 59).
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4. Under de förutsättningar som anges i punkt 2 får de nationella marknadsorganisationerna 
ersättas med den gemensamma organisation som föreskrivs i artikel 40.1
a) om den gemensamma organisationen erbjuder de medlemsstater som motsätter sig denna 
åtgärd och som har en egen nationell organisation för ifrågavarande produktion, likvärdiga 
garantier för berörda producenters sysselsättning och levnadsstandard: därvid ska hänsyn 
tas till den takt i vilken möjliga anpassningsåtgärder och nödvändig specialisering kan 
genomföras; samt
b) om den gemensamma organisationen tillförsäkrar handeln inom unionen villkor som 
motsvarar dem som gäller på en nationell marknad.
5. Upprättas en gemensam organisation för vissa råvaror innan det ännu finns en sådan 
organisation för motsvarande bearbetade produkter, får dessa råvaror importeras från 
länder utanför unionen om de används för framställning av bearbetade produkter som är 
avsedda för export till tredje land.

Följande artikel föreslås som tillägg till den rättsliga grunden:

Artikel 349
Rådet ska med beaktande av den strukturella, sociala och ekonomiska situationen i 
Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy och Saint-Martin, och 
på Azorerna, Madeira och Kanarieöarna, vilken förvärras av dessas avlägsna belägenhet, 
ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och klimatförhållanden samt ekonomiska 
beroende av ett fåtal produkter, vilka faktorer på grund av sin bestående natur och 
sammanlagda verkan allvarligt hämmar områdenas utveckling, på förslag av kommissionen 
och efter att ha hört Europaparlamentet besluta om specifika åtgärder för att särskilt 
fastställa villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa områden, inklusive den 
gemensamma politiken. Om de specifika åtgärderna i fråga beslutas av rådet i enlighet med 
ett särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta på förslag av kommissionen och 
efter att ha hört Europaparlamentet.
De åtgärder som avses i första stycket gäller särskilt tull- och handelspolitik, skattepolitik, 
frizoner, jordbruks- och fiskepolitik, villkor för leverans av råvaror och viktiga 
konsumtionsvaror, statligt stöd samt villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande 
unionsprogram.
Rådet ska besluta om de åtgärder som avses i första stycket med beaktande av de yttersta 
randområdenas särdrag och särskilda begränsningar, utan att undergräva integriteten och 
sammanhanget hos unionsrätten, inklusive den inre marknaden och den gemensamma 
politiken.

III – Den föreslagna rättsliga grunden

Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den allmänna rättsliga grunden för den gemensamma 
fiskeripolitiken, där parlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 
ska fastställa de bestämmelser som behövs för att uppnå målen för politiken.

Artikel 349 i EUF-fördraget utgör en rättslig grund avseende villkoren för hur fördragen ska 
tillämpas beträffande unionens yttersta randområden, inklusive den gemensamma politiken, 
varvid rådet på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet ska besluta 
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om specifika åtgärder för dessa områden. Enligt denna artikel ska rådet anta åtgärder på egen 
hand, och parlamentet ska endast höras. Det är emellertid viktigt att lägga märke till att rådet 
enligt artikel 16.3 i EU-fördraget ska besluta med kvalificerad majoritet, med tanke på att 
ingenting annat föreskrivs i artikel 349 i EUF-fördraget.

IV – Rättspraxis om rättsliga grunder

Enligt EU-domstolens fasta rättspraxis ska valet av rättslig grund för en rättsakt inom unionen 
ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för rättslig prövning. Bland dessa kriterier 
ingår i synnerhet åtgärdens syfte och innehåll1. En felaktig rättslig grund kan därför motivera 
ett upphävande av den berörda akten.

I detta fall måste man därför avgöra om förslaget
1. har två avsikter eller två beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den 

huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan den andra endast är av 
underordnad betydelse, eller

2. samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de 
inte kan åtskiljas, utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste akten i det förra fallet grundas på en enda rättslig grund, 
nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, 
och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna.2

Det är inte från början uteslutet att två rättsliga grunder skulle kunna tillämpas av det skälet 
att de förfaranden som fastställts för varje rättslig grund är oförenliga med varandra3.
Tillämpningen av en dubbel rättslig grund har ansetts giltig i de fall detta inte inkräktar på 
Europaparlamentets rättigheter. I det här aktuella fallet föreskriver artikel 43.2 i 
EUF-fördraget att det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska tillämpas, medan artikel 349 i 
EUF-fördraget anger att parlamentet endast ska höras. Domstolen har beslutat att det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet ska gälla i sådana fall, eftersom det innebär ett större deltagande av 
parlamentet4.

V. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Enligt kommissionen är ”[H]uvudsyftet med förslaget [...] att säkra långsiktigt hållbara 
miljövillkor för fisket och vattenbruket och att säkra att dessa kan bidra till tryggad 
livsmedelsförsörjning”5.
De viktigaste särskilda målen med förslaget anges i motiveringen: att ta itu med behovet av att 
definiera målen för GFP, att främja större konsekvens mellan de olika politiska initiativen 
inom GFP, att bättre bevara de marina biologiska resurserna, särskilt genom fleråriga planer 

                                               
1 Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, 
kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet 
(8 september 2009) (EUT C 267, 7.11.2009, s. 8).
2 Se hänvisningen ovan till mål C-411/06, punkterna 46–47.
3 Mål C-178/03, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2006, s. I-107, punkt 57; mål C-300/89, 
kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.
4 Mål C-155/07, Europaparlamentet mot rådet, REG 2008, s. I-8103, punkterna 75–79.
5 Se COM(2011)0425, s. 2.
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för förvaltningen och för att stoppa bruket att kasta fisk överbord, att stödja de politiska 
åtgärder inom GFP som inriktas på ekosystem och miljö, att regionalisera tillämpningen av 
bestämmelserna utifrån ett havsområdesperspektiv inom bevarandepolitiken, att främja 
insamling av data och vetenskaplig rådgivning i syfte att förbättra den kunskapsbas som ligger 
till grund för bevarandepolitiken, att integrera utrikespolitiken i GFP, att främja utvecklingen 
av vattenbruket, att reformera GFP:s bestämmelser om den gemensamma marknadsordningen, 
att tillhandahålla en rättslig ram för ett nytt finansieringsinstrument till 2014 vars syfte är att 
stödja genomförandet av målen för GFP och för Europa 2020-strategin, att öka aktörernas 
delaktighet i GFP och se till att denna tillämpas på ett mer harmoniserat sätt och att införliva 
den nyligen antagna nya kontrollordningen med GFP.

I förslaget till betänkande från fiskeriutskottet behandlas dessa punkter, och man hävdar i 
motiveringen att den aktuella GFP i stor utsträckning misslyckats och att det visat sig omöjligt 
att lösa långvariga problem (överfiske, överkapacitet, den dåliga ekonomiska situationen för 
många företag inom fiskerisektorn, sociala problem som orsakats av fiskerisektorns nedgång i 
många kustregioner). I förslaget till betänkande drar man följande slutsats: ”Den nya 
grundförordningen måste utgöra en ambitiös grund för att vända den ihållande negativa 
trenden och för att bygga upp ett hållbart och framgångsrikt fiske i Europa”.

Bland bestämmelserna i förslaget är det endast artikel 6.3 som uttryckligen hänvisar till de 
yttersta randområdena. Den tillåter medlemsstaterna att begränsa fisket till fartyg som är 
registrerade i hamnar på Azorerna, Madeira och Kanarieöarna. Man bör emellertid lägga 
märke till att de fiskekapacitetstak som medlemsstaterna enligt artikel 35 i förslaget ska 
omfattas av anges i bilaga II till den föreslagna förordningen. De tak för de enskilda 
medlemsstaterna som anges i denna bilaga inbegriper inte bara uttryckligen medlemsstaternas 
yttersta randområden, utan taken för de yttersta randområdena specificeras också. Genom 
artikel 35.2 ges kommissionen befogenhet att utfärda delegerade akter för omräkning av 
fiskekapacitetstaken. Man bör notera att den aktuella rättsakten, rådets förordning (EG) 
nr 2371/2002, inte innehåller några särskilda rubriker för de yttersta randområdena.

Fiskeriutskottets förslag till betänkande innehåller 227 ändringsförslag till kommissionens 
förslag. Bland dessa är det endast i ett (ändringsförslag 23 angående skäl 54) som de yttersta 
randområdena nämns:

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Det förefaller lämpligt att 
kommissionen bemyndigas att genom 
delegerade akter inrätta en ny rådgivande 
nämnd och ändra de existerande 
rådgivande nämndernas 
behörighetsområden, bland annat med 

(54) Det förefaller lämpligt att 
kommissionen bemyndigas att genom 
delegerade akter inrätta en ny rådgivande 
nämnd och ändra de existerande 
rådgivande nämndernas 
behörighetsområden, bland annat med 
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tanke på Svarta havets särdrag. tanke på Svarta havets och de yttersta 
randområdenas särdrag.

I detta skäl hänvisar man till de rådgivande nämnder som ska inrättas i enlighet med 
artiklarna 52–54 i förslaget, vilkas antal och befogenheter ska fastställas av kommissionen 
genom delegerade akter i enlighet med förfarandet i artikel 55 i förslaget.

Det har ingetts ytterligare 2 322 ändringsförslag till förslaget till betänkande. Ett antal av 
dessa rör de yttersta randområdena, särskilt ändringsförslag 228 och 1780, som syftar till att 
lägga till artikel 349 i EUF-fördraget som rättslig grund och att införa en ny artikel om 
inrättande av en rådgivande nämnd för de yttersta randområdena, utöver en annan rådgivande 
nämnd som ska inrättas för inlandsvatten:

Ändringsförslag 228
Alain Cadec

Förslag till lagstiftningsresolution
Bektandeled 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av artikel 349 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt,

Ändringsförslag 1780
Alain Cadec

Förslag till förordning
Del 3 – artikel 24a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 24a
Samråd med rådgivande nämnder

1. En rådgivande nämnd för de yttersta 
randområdena ska inrättas i enlighet med 
artikel 53.
2. En rådgivande nämnd för inlandsfiske 
ska inrättas i enlighet med artikel 53.

Ändringsförslagen 320 (som är identiskt med ändringsförslag 321) och 2036 hänvisar också 
till artikel 349 och tar upp frågan om den särskilda situationen för de yttersta randområdena:
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Ändringsförslag 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Man måste stödja utvecklingen av 
sådana nyckelsektorer som de yttersta 
randområdena har 
specialiseringspotential och kraftiga 
komparativa fördelar i, exempelvis i fiske-
och vattenbrukssektorn. För att få till 
stånd en regionaliserad gemensam 
fiskeripolitik måste dessa områdens 
ställning erkännas och artiklarna 349 och 
355.1 i EUF-fördraget tillämpas.

Ändringsförslag 2036
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att fiskeansträngningen ökas får 
de yttersta randområdenas flottor, i 
enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget 
och med hänsyn tagen till deras särdrag, 
fortsätta att ta emot särskilt 
moderniseringsstöd, i syfte att förbättra 
säkerheten och driftsförhållandena inom 
deras verksamhet.

Man bör också notera att parlamentet den 18 april 2012 antog en resolution om 
sammanhållningspolitikens roll i de yttersta randområdena, där följande punkt ingår 
(understrykning tillagd):
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Europaparlamentet beklagar att man i förslaget till reform av den gemensamma 
fiskeripolitiken inte tar tillräcklig hänsyn till de yttersta randområdenas situation och 
förutsättningar. Parlamentet betonar de yttersta randområdenas maritima dimension och 
fiskets betydelse för den fysiska planeringen och för sysselsättningen för lokalbefolkningen 
med hänsyn till områdenas exklusiva ekonomiska zoner, vars potential bör avspeglas i 
konkreta och konsekventa åtgärder för en verklig maritim ekonomi och vederbörligen beaktas 
i EU:s integrerade havspolitik. Parlamentet påminner om det växande ekonomiska intresse 
som den oerhörda biogenetiska rikedom och de enorma mineraltillgångar som finns på 
havsbottnen i de yttersta randområdena väckt, och anser att detta måste beaktas i EU:s nya 
strategi för de yttersta randområdena för att säkerställa utvecklingen av en kunskapsekonomi 
baserad på havet. Parlamentet anser i detta sammanhang att de yttersta randområdena måste 
stå i centrum för unionens havspolitik, och insisterar på deras roll för ett hållbart utnyttjande 
av haven och kustområdena samt för den internationella havsförvaltningen. Parlamentet 
anser vidare att de yttersta randområdena i Atlanten bör delta i den strategi för Atlanten som 
håller på att utarbetas.1

I sin reaktion på detta skrev den franska senaten följande i samband med 
subsidiaritetskontrollen enligt protokoll nr 2 till EUF-fördraget:

Senaten anser, liksom Europaparlamentet, att artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, som möjliggör särskilda bestämmelser för de yttersta randområdena för att 
beakta deras missgynnade situation, inte använts i tillräcklig utsträckning och uppmanar 
följaktligen Europeiska kommissionen att i förordningar som rör den gemensamma 
fiskeripolitiken och Europeiska havs- och fiskerifonden införa särskilda bestämmelser för de 
yttersta randområdena.2

VI – Fastställande av den lämpliga rättsliga grunden

För att fastställa den lämpliga rättsliga grunden i detta fall måste man överväga om förslagets 
huvudsakliga eller avgörande avsikt är att införa de bestämmelser som behövs för att uppnå 
målen för den gemensamma fiskeripolitiken, eller om målet att införa särskilda bestämmelser 
för de yttersta randområdena i fråga om fiskeri har ett sådant samband att det inte kan 
åtskiljas, utan att vara sekundärt och indirekt.

Det övergripande målet med kommissionens förslag är att säkra fiske och vattenbruk som 
erbjuder långsiktigt hållbara miljövillkor och bidrar till tryggad livsmedelsförsörjning, medan 
fiskeriutskottets förslag till betänkande betonar att den föreslagna förordningen bör utgöra en 
grund för att vända den ihållande negativa trenden med problem inom fiskerisektorn och för 
att bygga upp ett hållbart och framgångsrikt fiske i Europa.

Mot denna bakgrund är de nuvarande bestämmelserna i förslaget om särskilda åtgärder för de 
yttersta randområdena, i artikel 6.3 om registrerade fiskefartyg och artikel 35 om 
fiskekapacitetstak, begränsade till sin omfattning och därför endast av underordnad betydelse 

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 18 april 2012 om sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens 
yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin, P7_TA(2012)0125, punkt 17.
2 Europeisk resolution av den 3 juli 2012 med syftet att Europeiska unionen ska beakta verkligheten inom fisket i 
de franska yttersta randområdena.
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i förhållande till det dominerande syftet att fastställa de grundläggande regler som ligger till 
grund för den gemensamma fiskeripolitiken.

Man bör emellertid notera att denna analys kan behöva ses över om något eller några av de 
ovannämnda ändringsförslagen om införande av särskilda åtgärder för de yttersta 
randområdena skulle antas, exempelvis de som önskar upprätta en rådgivande nämnd för de 
yttersta randområdena, eftersom detta skulle kunna leda till ändringar i den ovan gjorda 
avvägningen i och med att sådana åtgärder inte längre skulle vara sekundära och indirekta i 
förhållande till den gemensamma fiskeripolitiken. Denna slutsats stöds vidare av parlamentets 
ovannämnda resolution om sammanhållningspolitikens roll i de yttersta randområdena och 
subsidiaritetsbidraget från den franska senaten, som båda efterlyser särskilda åtgärder till 
förmån för de yttersta randområdena i den föreslagna förordningen.

Om det följande lagstiftningsförfarandet och de tänkbara förhandlingarna om en 
överenskommelse vid andra behandlingen skulle leda till fler ändringsförslag till förslaget 
vilka inför ytterligare bestämmelser som möjliggör särskilda åtgärder till förmån för de 
yttersta randområdena, antingen direkt eller i form av delegering av lagstiftningsbefogenheter, 
bör utskottet för rättsliga frågor på nytt kontrollera den rättsliga grunden i syfte att fastställa 
om dessa bestämmelser endast är av underordnad betydelse i förhållande till den 
gemensamma fiskeripolitiken eller om de ger upphov till ett mål som inte är sekundärt och 
indirekt och som således kräver tillägg av artikel 349 i EUF-fördraget som rättslig grund.

När det gäller fiskeriutskottets andra fråga bör man notera att även om artikel 349 i 
EUF-fördraget i motsats till artikel 43.2 i EUF-fördraget inte föreskriver tillämpning av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, föreskriver den att rådet ska besluta med kvalificerad 
majoritet. Således är dessa artiklar förfarandemässigt inte oförenliga med varandra.

VII – Slutsats och rekommendation

I ljuset av analysen ovan bör frågorna från fiskeriutskottet besvaras enligt följande:

1. Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den enda lämpliga rättsliga grunden för förslaget i dess 
nuvarande form, men om förslaget ändrades så att det omfattade ytterligare bestämmelser 
som möjliggör särskilda åtgärder till förmån för de yttersta randområdena, skulle det på 
nytt behöva övervägas om dessa bestämmelser ger upphov till ett mål som inte är av 
endast underordnad betydelse i förhållande till den gemensamma fiskeripolitiken och som 
således kräver tillägg av artikel 349 i EUF-fördraget.

2. Artiklarna 43.2 och 349 i EUF-fördraget kan antas som gemensam rättslig grund, trots att 
de föreskriver tillämpning av olika lagstiftningsförfaranden.
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Vid utskottssammanträdet den 17 september 2012 antog utskottet för rättsliga frågor 
enhälligt1 följande rekommendation: Artikel 43.2 i EUF-fördraget utgör den enda lämpliga
rättsliga grunden för förslaget i dess nuvarande form.

Med vänlig hälsning

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Raffaele Baldassarre (vice ordförande), Edit Bauer 
(suppleant i enlighet med artikel 187.2 i arbetsordningen), Françoise Castex (vice ordförande), Christian 
Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (vice ordförande), Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, 
Evelyn Regner (vice ordförande), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer 
Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis (suppleant i enlighet med artikel 187.2 i 
arbetsordningen).


