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Πρόεδρο
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του 
Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των 
μεταφορέων ραδιενεργών υλικών (COM(2012)0561 – C7-0320/2012 –
2011/0225(NLE))

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Με επιστολή της 11ης Ιουνίου 2013, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, 
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη σκοπιμότητα 
τροποποίησης της νομικής βάσης της ως άνω πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου με την 
αντικατάσταση των άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (στο εξής «η Συνθήκη Ευρατόμ») από το άρθρο 91 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής «ΣΛΕΕ»), ή με την 
προσθήκη της διάταξης αυτής στη νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή. 

I - Ιστορικό

Με τον προτεινόμενο κανονισμό του Συμβουλίου θεσπίζεται κοινοτικό σύστημα 
καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών, το οποίο διευκολύνει το έργο των 
κρατών μελών για τη διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων ασφάλειας, που 
καθορίζονται στην οδηγία 96/29/Ευρατόμ, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων 
και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 



PE516.596v01-00 2/7 AL\943194EL.doc

EL

Ο παρών κανονισμός αντικαθιστά1 τα συστήματα γνωστοποιήσεων και αδειοδότησης στα 
κράτη μέλη τα οποία θεσπίζονται στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ με μια ενιαία 
καταχώριση. Επιπλέον ο προτεινόμενος κανονισμός υιοθετεί μια κλιμακωτή προσέγγιση, 
σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης οι μεταφορείς οι οποίοι 
μεταφέρουν αποκλειστικά «εξαιρούμενα δέματα». Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον 
προτεινόμενο κανονισμό εναπόκειται στα κράτη μέλη να προσθέσουν επιπλέον απαιτήσεις 
καταχώρισης για τους μεταφορείς σχάσιμων και εξαιρετικά ραδιενεργών υλικών.

Βάσει των άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ ζητείται απλά η γνώμη του 
Κοινοβουλίου, ενώ βάσει του άρθρου 91 ΣΛΕΕ, το Κοινοβούλιο είναι συν-νομοθέτης μαζί με 
το Συμβούλιο σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας κατατέθηκαν 10 τροπολογίες που 
αποσκοπούν να αντικαταστήσουν τη νομική βάση με το άρθρο 91 ΣΛΕΕ, ή να προσθέσουν 
το άρθρο αυτό στην προτεινόμενη νομική βάση. Εξάλλου, στη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προτείνεται η 
αντικατάσταση της νομικής βάσης με το άρθρο 91 ΣΛΕΕ. 

Οι τροπολογίες που κατέθεσαν οι βουλευτές, και η γνωμοδότηση της επιτροπής ENVI, 
σχετικά με την τροποποίηση της νομικής βάσης της πρότασης αιτιολογήθηκαν ως εξής:

«Δεδομένου ότι η πρόταση αφορά ζητήματα μεταφορών, είναι σκόπιμο να 
βασιστεί στο άρθρο 91 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Μεταφορές). Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο πρέπει να ασκεί 
εξουσίες συναπόφασης.»

«Οι διατάξεις που αφορούν τις μεταφορές ραδιενεργών προϊόντων θεσπίζονται 
επί του παρόντος στην οδηγία 2008/68/EΚ για τις εσωτερικές μεταφορές 
επικίνδυνων προϊόντων, με βάση τη Συνθήκη. Συνεπώς, σκόπιμο είναι να 
επιλεγεί η ίδια νομική βάση για τον κανονισμό αυτό. Δεν είναι σκόπιμο, όπως 
προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής να αφαιρεθούν από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο οποιεσδήποτε εξουσίες συναπόφασης· πολλώ δε μάλλον 
δεδομένου ότι η πρόταση αφορά σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα και 
ζητήματα υγείας. Γενικώς, σύμφωνα και με την εγκριθείσα από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έκθεση BELET (P7_TA(2011)0055) στις 15/02/2011, και τη 
έκθεση RIVASI για τις ραδιενεργές ουσίες σε ύδατα που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση (P7_TA(2013)0068) στις 12/03/2013, οι κανόνες 
ραδιοπροστασίας πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της Συνθήκης.»

ΙΙ - Σχετικά άρθρα της Συνθήκης

Τα ακόλουθα άρθρα της Συνθήκης Ευρατόμ προτάθηκαν ως νομική βάση στην πρόταση της 
Επιτροπής:

Άρθρο 31

                                               
1 COM(2012)0561, Αιτιολογική έκθεση, σ. 2.
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Η Επιτροπή επεξεργάζεται τους βασικούς κανόνες, κατόπιν γνώμης ομάδας 
προσωπικοτήτων, που ορίζονται από την Επιστημονική και Τεχνική Επιτροπή 
μεταξύ των εμπειρογνωμόνων επιστημόνων των κρατών μελών, ιδίως μεταξύ 
των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η Επιτροπή ζητεί τη 
γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής επί των βασικών κανόνων, 
των οποίων η επεξεργασία έγινε κατά τον τρόπο αυτό. 

Κατόπιν διαβουλεύσεως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο ορίζει με 
ειδική πλειοψηφία τους βασικούς κανόνες προτάσει της Επιτροπής, η οποία του 
διαβιβάζει τις γνώμες των επιτροπών που συνέλεξε.

Άρθρο 32

Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής ή ενός κράτους μέλους οι βασικοί κανόνες 
δύνανται να αναθεωρούνται ή να συμπληρώνονται, κατά τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 31. 

Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που διατυπώνει κράτος 
μέλος.

Οι βασικοί κανόνες στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 31 ορίζονται στο άρθρο 30 της 
Συνθήκης Ευρατόμ που έχει ως εξής:

Άρθρο 30

Εντός της Κοινότητας θεσπίζονται βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του 
πληθυσμού και των εργαζομένων, κατά των κινδύνων που προκύπτουν από 
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.

Ως βασικοί κανόνες νοούνται: 
α) οι ανώτατες επιτρεπτές δόσεις που παρέχουν επαρκή ασφάλεια· 
β) οι ανώτατες επιτρεπτές εκθέσεις και μολύνσεις· 
γ) οι θεμελιώδεις αρχές ιατρικής επιβλέψεως των εργαζομένων.

Το άρθρο 91 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει προταθεί να συμπληρώσει ή να αντικαταστήσει την 
προτεινόμενη νομική βάση, έχει την ακόλουθη διατύπωση:

Άρθρο 91

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 90 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία 
των μεταφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και μετά από διαβούλευση με 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, 
θεσπίζουν:

α) κοινούς κανόνες εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από 
ή προς την επικράτεια ενός κράτους μέλους ή που διέρχονται από την 
επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών,
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β) τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές ενός 
κράτους μέλους μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό,
γ) μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών,
δ) κάθε άλλη χρήσιμη διάταξη.

2. Κατά την έκδοση των μέτρων της παραγράφου 1, λαμβάνονται υπόψη οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η εφαρμογή τους θα μπορούσε να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις για το βιοτικό επίπεδο και την απασχόληση σε ορισμένες περιοχές, 
καθώς και για την εκμετάλλευση των εξοπλισμών μεταφορών.

Το άρθρο 90 ΣΛΕΕ έχει ως εξής:

Άρθρο 90

Οι στόχοι των Συνθηκών επιδιώκονται όσον αφορά το αντικείμενο του 
παρόντος τίτλου στο πλαίσιο κοινής πολιτικής μεταφορών.

III - Νομολογία σχετικά με τη νομική βάση

Σε ό,τι αφορά την επιλογή της νομικής βάσης, από τη νομολογία του Δικαστηρίου απορρέουν 
ορισμένες αρχές. Πρώτον, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της νομικής βάσης στην 
ουσιαστική αρμοδιότητα και διαδικασία, η επιλογή της ορθής νομικής βάσης κρίνεται 
θεσμικής σημασίας1. Δεύτερον, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2 της ΣΕΕ, κάθε 
θεσμικό όργανο δρα εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται από τις 
Συνθήκες2. Τρίτον, σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου, «η επιλογή της νομικής 
βάσεως μιας κοινοτικής πράξεως πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία επιδεκτικά 
δικαστικού ελέγχου, στα οποία συγκαταλέγονται, ιδίως, ο σκοπός και το περιεχόμενο της 
πράξεως»3. Τέταρτον, θα πρέπει να εξακριβωθεί εάν η πρόταση εξυπηρετεί διττό σκοπό, ή 
έχει δύο συνιστώσες, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται κύριος ή εξέχων σκοπός ή συνιστώσα, 
ενώ ο άλλος απλώς δευτερεύων, ή εάν κατατείνει συγχρόνως σε περισσότερους σκοπούς, ή 
έχει περισσότερες συνιστώσες, που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να είναι 
δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τον άλλο. Στην πρώτη περίπτωση η πράξη πρέπει να 
στηρίζεται σε ενιαία νομική βάση και, συγκεκριμένα, σε αυτή που επιβάλλει ο κύριος ή 
εξέχων σκοπός ή συνιστώσα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η πράξη πρέπει να στηρίζεται στις 
αντίστοιχες διαφορετικές νομικές βάσεις4. Κατά συνέπεια, η επιλογή μη ορθής νομικής βάσης 
θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ακύρωση της υπό εξέταση πράξης.

IV. Σκοπός και περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού

Η Επιτροπή αιτιολογεί την επιλογή της για αυτή τη νομική βάση ως εξής:

                                               
1 Γνώμη 2/00 Πρωτόκολλο Καρθαγένης Συλλογή 2001, σ. I-9713, παράγραφος 5· υπόθεση C-370/07, Επιτροπή 
κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I -8917, παράγραφοι 46-49· γνωμοδότηση 1/08, Γενική Συμφωνία για τις 
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, Συλλογή 2009, σ. I-11129, παράγραφος 110.
2 Υπόθεση C-403/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής Συλλογή 2007, σ. I-9045, παράγραφος 49, και σχετικώς 
παρατιθέμενη νομολογία.
3 Υπόθεση C-411/05 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής και Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. Ι-7585, παράγραφος 45, 
και σχετικώς παρατιθέμενη νομολογία. 
4 Βλ. την προαναφερόμενη υπόθεση C-411/06, παράγραφοι 46-47.
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Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού αφορούν τους βασικούς κανόνες 
ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού. 
Κατά συνέπεια, η νομική βάση είναι το κεφάλαιο 3 της Συνθήκης περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και, ειδικότερα, τα άρθρα 31 
και 321.

Όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό, το άρθρο 1 παράγραφος 1 του προτεινόμενου 
κανονισμού αναφέρει ότι επιδιώκεται η θέσπιση κοινοτικού συστήματος καταχώρισης των 
μεταφορέων ραδιενεργών υλικών, το οποίο διευκολύνει «το έργο των κρατών μελών για τη 
διασφάλιση της τήρησης των βασικών κανόνων ασφάλειας, που καθορίζονται στην οδηγία 
96/29/Ευρατόμ, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.» Ο προτεινόμενος κανονισμός 
αφορά, συνεπώς, «κάθε μεταφορέα ο οποίος μεταφέρει ραδιενεργά υλικά εντός της 
Κοινότητας, από τρίτες χώρες προς την Κοινότητα και από την Κοινότητα προς τρίτες χώρες. 
Δεν αφορά μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν ραδιενεργά υλικά διά αέρος ή θαλάσσης.» 
(Άρθρο 1 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού). 

Όσον αφορά το περιεχόμενό του, ο προτεινόμενος κανονισμός επιβάλλει στους μεταφορείς 
ραδιενεργών υλικών υποχρέωση έγκυρης καταχώρισης στο ηλεκτρονικό σύστημα 
καταχώρισης μεταφορέων (ESCReg), το οποίο θα δημιουργηθεί με σκοπό την επίβλεψη και 
τον έλεγχο της μεταφοράς ραδιενεργού υλικού. Η εν λόγω καταχώριση επιτρέπει στον 
μεταφορέα να εκτελεί μεταφορές σε ολόκληρη την Ένωση (Άρθρο 4 του προτεινόμενου 
κανονισμού).

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 3 παράγραφος 3 του προτεινόμενου κανονισμού αναφέρει ότι ο 
κάτοχος έγκυρης άδειας ή καταχώρισης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 
96/29/Ευρατόμ, εφόσον περιλαμβάνεται η μεταφορά, μπορεί να μεταφέρει ραδιενεργό υλικό 
χωρίς καταχώριση στο ESCReg που θεσπίζεται με την υπό εξέταση πρόταση. 

Προβαίνοντας κατά τον τρόπο αυτό σε διάκριση μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των δύο 
μέτρων, ο προτεινόμενος κανονισμός αναφέρει ότι κύριος σκοπός του είναι η εφαρμογή ενός 
συστήματος καταχώρισης το οποίο θα καλύπτει ειδικά τη μεταφορά ραδιενεργών υλικών 
διασυνοριακού χαρακτήρα (άρθρο 1 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού). Το 
πιστοποιητικό καταχώρισης, η άδεια ή η καταχώριση για επιμέρους μεταφορές θα συνεχίσουν 
συνεπώς να χορηγούνται σύμφωνα με την εθνική διαδικασία που θεσπίστηκε από την οδηγία 
96/29/Ευρατόμ (άρθρο 3 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού).

Από τη διατύπωση του προτεινόμενου κανονισμού και λόγω της φύσης των ραδιενεργών 
υλικών, φαίνεται ότι η μεταφορά τους υπόκειται, αφενός, στους κανόνες που διέπουν τη 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων2 δυνάμει της ΣΛΕΕ (με νομική βάση το άρθρο 91 
ΣΛΕΕ), και, αφετέρου, στα μέτρα προστασίας από την ακτινοβολία3 δυνάμει της Συνθήκης 
                                               
1 COM(2012)0561, Αιτιολογική έκθεση, σ. 3.
2 Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά
με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων για τις οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές
μεταφορές, ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13· και οδηγία 2008/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 που τροποποιεί την οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων,
όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή, ΕΕ L 162 της 21.6.2008, σ. 11.
3 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, ΕΕ L 159 της 29.6.1996, σ. 1 και οδηγία 1493/93 του Συμβουλίου της
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Ευρατόμ.

V - Καθορισμός της κατάλληλης νομικής βάσης

Το άρθρο 91 ΣΛΕΕ προβλέπει νομική βάση για την ανάληψη δράσης προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο 90 ΣΛΕΕ, μεταξύ άλλων κοινούς κανόνες 
εφαρμοστέους στις διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς την επικράτεια ενός 
κράτους μέλους ή που διέρχονται από την επικράτεια ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, 
τους όρους υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές μεταφορές κράτους μέλους 
μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σ’ αυτό, και μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των 
μεταφορών. 

Αν και η πρόταση επιδιώκει διττό σκοπό ή έχει δύο συνιστώσες, τη μεταφορά και την 
ασφάλεια από την ακτινοβολία, από την ανάλυση του σκοπού και του περιεχομένου της 
πρότασης προκύπτει ότι το σύστημα καταχώρισης για τις μεταφορές πρέπει να θεωρείται ο 
κύριος ή ο εξέχων σκοπός, ενώ τα μεταφερόμενα εμπορεύματα συνιστούν απλώς 
δευτερεύοντα σκοπό. Σύμφωνα με την προαναφερόμενη πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η 
εν λόγω πράξη πρέπει συνεπώς να στηρίζεται σε ενιαία νομική βάση, και, συγκεκριμένα, σε 
αυτή που επιβάλλει ο κύριος ή εξέχων σκοπός ή συνιστώσα, εν προκειμένω στο άρθρο 91 
ΣΛΕΕ.

Εξάλλου, πρέπει να επισημανθεί ότι η προσφυγή στην εν λόγω νομική βάση θα είχε ως 
αποτέλεσμα να εφαρμοσθεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία με πλήρη συμμετοχή του 
Κοινοβουλίου αντί της διαδικασίας διαβούλευσης.

VI - Συμπέρασμα και σύσταση

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα ανάλυση, το άρθρο 91 ΣΛΕΕ αποτελεί, αυτό και μόνο, 
την κατάλληλη νομική βάση της πρότασης.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Ιουλίου 2013, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε 
συνεπώς ομόφωνα1 να προβεί στην ακόλουθη σύσταση: Το άρθρο 91 ΣΛΕΕ αποτελεί την 
ορθή νομική βάση για την έγκριση νομοθετικής πράξης με το σκοπό και το περιεχόμενο της 
πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
καταχώρισης των μεταφορέων ραδιενεργών υλικών. Συνεπώς η εν λόγω νομοθετική πράξη 
πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

                                                                                                                                                  
8ης Ιουνίου 1993 σχετικά με τις αποστολές ραδιενεργών ουσιών μεταξύ κρατών μελών, ΕΕ L 148 της
10.6.1993, σ. 1· οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση 
και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων, ΕΕ L 337 της
5.12.2006, σ. 21· οδηγία 89/618/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 σχετικά με την ενημέρωση 
του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα προστασίας της υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε 
περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες, ΕΕ L 357 της 7.12.1989, σ. 31· οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του 
Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των 
έκθετων πηγών, ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57.
1 Στην τελική ψηφοφορία ήταν παρόντες οι βουλευτές: Raffaele Baldassarre (αντιπρόεδρος), Luigi Berlinguer, 
Sebastian Valentin Bodu (αντιπρόεδρος), Piotr Borys, Françoise Castex (αντιπρόεδρος), Christian Engström, 
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne (πρόεδρος), Jörg 
Leichtfried, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss (εισηγητής), Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Anna Záborská
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