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KORT BEGRUNDELSE

Vandrammedirektivet1, der blev vedtaget i 2000, fastlagde en strategi til forebyggelse og 
kontrol af den kemiske forurening af vand. Med hensyn til overfladevand skulle 
medlemsstaterne forebygge forringelser af kvaliteten af overfladevand, nå mål for 
miljøkvaliteten senest i 2015 og begrænse/udfase udledninger, emissioner og tab af 
"prioriterede stoffer" og "prioriterede farlige stoffer" senest i 2025. På daværende tidspunkt 
blev der dog ikke angivet præcise definitioner af "prioriterede (farlige) stoffer" og af 
miljøkvalitet. I 2001 afhjalp Kommissionen delvis denne mangel ved at indkredse, hvilke 
stoffer der måtte betegnes som særlig problematiske2 (33 "prioriterede stoffer", heraf 25 
potentielt farlige).

Formålet med dette forslag er at afhjælpe de resterende mangler gennem fastsættelse af 
miljøkvalitetskrav (både en højeste grænse for at undgå kortsigtede uafvendelige følger og et 
højeste årsgennemsnit for at undgå langsigtede og kroniske virkninger), opstilling af en 
oversigt, så man kan kontrollere, om målene for begrænsning og/eller standsning af 
udledninger, emissioner og tab af særlig problematiske stoffer opfyldes, og opstilling af en 
liste med 13 "prioriterede farlige stoffer".

Den rådgivende ordfører hilser forslaget velkomment. Vand er en vigtig naturressource, der 
anvendes til drikkevand og af industrien og landbruget, og som bør beskyttes med henblik på 
anvendelse nu og i fremtiden. Forslaget forventes at begrænse udgifterne til 
drikkevandsbehandling og øge mulighederne for industrier, der leverer renere teknologier.
Som følge af ophævelsen af fem ældre direktiver begrænser forslaget desuden den 
administrative byrde og forenkler lovgivningen og bidrager derfor til Den Europæiske Unions 
mål om "bedre lovgivning".

Den rådgivende ordfører mener dog, at disse positive aspekter bør vejes op imod den meget 
store udfordring, som industrien står over for på grund af de nødvendige yderligere 
investeringer.

I vandrammedirektivet fastsattes særlige bestemmelser, der muliggjorde fleksibilitet med 
hensyn til og undtagelser fra ovennævnte frister og miljøkrav på grund af tekniske 
vanskeligheder, uforholdsmæssigt store omkostninger, naturgivne forhold eller 
socioøkonomiske behov. En forudsætning for at opnå både øget beskyttelse og økonomisk 
udvikling er yderligere juridisk klarlæggelse af, hvordan disse bestemmelser skal anvendes i 
dette direktiv.

Listen over prioriterede stoffer indeholder desuden stoffer, der forekommer i naturen. Dette 
indebærer en udfordring for den gren af industriproduktionen, hvor der anvendes råmaterialer, 
der altid vil indeholde spor af disse stoffer, hvoraf dele i sidste ende vil blive frigjort på grund 
af termodynamiske love og begrænsninger i adgangen til forureningsbekæmpende teknologi. 
Henvisningerne til anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som fastsat i direktiv 
96/61/EF bør derfor styrkes.

  
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1.
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Den rådgivende ordfører ser positivt på, at forslaget ikke indeholder nye emissionskontroller 
og sikrer medlemsstaterne størst mulig fleksibilitet ved valget af de 
gennemførelsesforanstaltninger, hvormed miljømålene skal nås. I undtagelsestilfælde kan nye 
EU-foranstaltninger dog være mere effektive. Sådanne afgørelser bør baseres på et 
omfattende samråd mellem Kommissionen, medlemsstaterne og de berørte parter. Proceduren 
i vandrammedirektivets artikel 12 kunne anvendes til dette formål.

Beskyttelse og økonomisk virksomhed bør vejes op imod hinanden. På denne baggrund er det 
positivt, at der fastsættes miljøkvalitetskrav, der skal beskytte miljøet både mod direkte og 
indirekte virkninger. Dermed opfylder man både målene om miljøbeskyttelse, og
foranstaltningerne indebærer de mindst mulige byrder for medlemsstaterne og erhvervslivet. 
Hvis der endnu ikke kan fastsættes sådanne miljøkvalitetskrav, bør det valgte koncept ikke 
opgives. I sådanne tilfælde og når de pågældende stoffer udviser bioakkumulerende 
egenskaber, skal man i stedet for at indføre miljøkvalitetskrav for de områder, der eventuelt er 
truede, overvåge disse for at forebygge en væsentlig forringelse, samtidig med at man bør 
fortsætte arbejdet med generelle miljøbeskyttelseskrav. Anvendelse af miljøkvalitetskrav på 
sedimenter og biota i den kombinerede fremgangsmåde, den foreløbige karakter af sådanne 
miljøkvalitetskrav og konceptet med generelle miljøkvalitetskrav og dette koncepts 
overlegenhed er alle uløste spørgsmål, der kræver justeringer i forslaget til direktiv.

Den rådgivende ordfører modsætter sig princippet om ubetinget forebyggelse af forringelser. 
Dette ville overskride konceptet med forebyggelse af forringelser som fastsat i den 
eksisterende EU-lovgivning og umuliggøre bæredygtig vandforvaltning.

Endelig glæder den rådgivende ordfører sig over den praktiske tilgang, Kommissionen har 
valgt med udformningen af klare, harmoniserede og bindende normer på fællesskabsplan, 
hvorved markedsfordrejninger forebygges. Men denne tilgang gælder også for vurderingen af 
vandkvaliteten og anvendelsen af de højest tilladte koncentrationer i overensstemmelse med 
den kombinerede fremgangsmåde i vandrammedirektivets artikel 10. I begge tilfælde findes 
der flere muligheder for praktisk anvendelse, hvilket kan føre til forskellige resultater. Uden 
harmoniserede og obligatoriske metoder kan der ikke skabes lige vilkår. Der skal tages særligt 
hensyn til tilfælde, hvor de foreslåede miljøkvalitetskrav ikke modsvares af analysemetoder 
med tilstrækkeligt lave kvantificeringsgrænser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 4

(4) Der er siden 2000 vedtaget en lang række (4) Der er siden 2000 vedtaget en lang række 
  

1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger for 
de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. 
Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye forskrifter, der måske 
lapper ind over eksisterende forskrifter.

EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger for 
de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16, stk. 6, i direktiv 
2000/60/EF. Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye forskrifter, der måske 
lapper ind over eksisterende forskrifter.

Begrundelse

Der bør ikke henvises til artikel 16 generelt, men til artikel 16, stk. 6, hvor behovet for 
omkostningseffektive og forholdsmæssige kontrolforanstaltninger klart udtrykkes. Listerne 
over stoffer i bilag I og bilag II indeholder stoffer, der forekommer i naturen (f.eks. metaller), 
og hvis spor findes overalt. Dette aspekt bør fremhæves, for at de krævede kontroller skal 
kunne gennemføres i praksis.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 5

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 10 og 11 i 
direktiv 2000/60/EF, når de gennemfører 
andre gældende EF-retsakter.

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå underminering af kravene i artikel 10 i 
vandrammedirektivet, hvori der kræves strengere emissionskontrol ud over den bedste 
tilgængelige teknologi, hvis det er nødvendigt for at opfylde miljøkvalitetskravene.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 5 A (ny)

(5a) Hvis en medlemsstat støder på et 
problem, der har indvirkning på 
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forvaltningen af dens vand, men som den 
ikke selv kan løse, kan den underrette 
Kommissionen om det, jf. artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EF. En medlemsstat bør
også kunne indberette et sådant problem, 
hvis fællesskabsforanstaltninger 
forekommer mere omkostningseffektive 
eller hensigtsmæssige. I et sådant tilfælde 
bør Kommissionen iværksætte en 
udveksling af oplysninger med alle 
medlemsstater, og hvis 
fællesskabsforanstaltninger faktisk synes at 
være den bedste løsning, bør
Kommissionen offentliggøre en rapport og 
foreslå foranstaltninger.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 9

(9) Da vandmiljøet kan udsættes for både 
kortvarig og langvarig forurening, bør 
oplysninger om såvel akutte som kroniske 
virkninger indgå i grundlaget for fastsættelse 
af miljøkvalitetskravene. For at sikre 
forsvarlig beskyttelse af vandmiljøet og 
menneskers sundhed bør der fastsættes 
årsgennemsnit for kvalitetskrav på et niveau, 
der giver beskyttelse mod 
langtidseksponering, og højest tilladte 
koncentrationer, der giver beskyttelse mod 
korttidseksponering.

(9) Da vandmiljøet kan udsættes for både 
kortvarig og langvarig forurening, bør 
oplysninger om såvel akutte som kroniske 
virkninger indgå i grundlaget for fastsættelse 
af miljøkvalitetskravene. For at sikre 
forsvarlig beskyttelse af vandmiljøet og 
menneskers sundhed bør der fastsættes 
årsgennemsnit for kvalitetskrav på et niveau, 
der giver beskyttelse mod 
langtidseksponering, og højest tilladte 
koncentrationer, der giver beskyttelse mod 
korttidseksponering. Anvendelsen af højest 
tilladte koncentrationer i overensstemmelse 
med den i artikel 10 i direktiv 2000/60/EF 
fastsatte kombinerede fremgangsmåde, 
navnlig behandlingen af afvigende værdier, 
og fastlæggelsen af emissionskontrol bør 
harmoniseres.

Begrundelse

Højest tilladte koncentrationer kan være misvisende på grund af afvigende værdier og 
henviser ikke til nogen tidsperiode og er skønsmæssige. Derfor vil alle forsøg på at vurdere 
eller forudsige sådanne værdier, hvilket er nødvendigt i procedurer for godkendelse af 
emissioner, være meget tilfældige. For at sikre lige vilkår for alle bør der udvikles 
harmoniserede regler for behandling af disse spørgsmål. 
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 18 A (ny)

(18a) Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH) og om oprettelse af et 
europæisk kemikalieagentur1) indeholder 
bestemmelser om en revision til vurdering 
af, om kriterierne for identifikation af 
persistente, bioakkumulerende og toksiske 
stoffer er fyldestgørende. Kommissionen 
bør ændre bilag X i direktiv 2000/60/EF i 
overensstemmelse hermed, så snart 
kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006 
er blevet ændret.
______________
1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

Begrundelse

PBT-kriterierne i REACH har vist sig at være mangelfulde. De er så ufleksible, at der næsten 
ikke kan identificeres nogen PBT-stoffer. Uheldigvis er de samme kriterier blevet anvendt 
under revisionen af bilag X til direktiv 2000/60/EF. Så snart kriterierne for PBT-stoffer under 
REACH er blevet korrigeret, bør Kommissionen revidere bilag X.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 2, STK. 2

2. Medlemsstaterne sikrer på grundlag af 
overvågningen af vandtilstanden som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, 
at koncentrationen af stofferne i bilag I, del 
A og B, i sedimenter og biota ikke forøges.

2. Medlemsstaterne overvåger 
koncentrationen af stofferne i bilag I, del A 
og B, i biota, nyere sedimenter eller 
opslemmede stoffer, hvis disse stoffer viser 
et betydeligt akkumuleringspotentiale i 
disse delmiljøer, og hvis 
miljøkvalitetskravene for vandfasen som 
fastlagt i bilag I, del A og B, ikke i 
tilstrækkeligt omfang beskytter 
organismerne mod sekundær forgiftning 
eller bentiske organismer. Medlemsstaterne 
sikrer, at koncentrationerne af de 
overvågede stoffer ikke stiger i væsentlig 
grad inden for revisionsperioden for en 
vandområdeplan, jf. artikel 13, stk. 7, i 
direktiv 2000/60/EF.
Medlemsstaterne overvåger under alle 
omstændigheder hexachlorbenzen, 



PE 380.994v02-00 8/13 AD\654947DA.doc

DA

hexachlorbutadien og methylkviksølv.

Begrundelse

Miljøkvalitetskrav til total beskyttelse af vandfasen er i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet og holder omkostningerne til overvågning og opfyldelse af reglerne 
nede. Selv om der ikke findes sådanne miljøkvalitetskrav, af de tidligere anførte årsager, bør 
der være et forbud mod "væsentlig" forringelse (stigende tendens), medens koncentrationen af 
prioriterede stoffer i sedimenter, biota eller opslemmede stoffer overvåges. Et "totalforbud" 
mod forringelse vil gøre en bæredygtig vandforvaltning umulig, og det indgår hverken i den 
nuværende EU-lovgivning om vand eller i selve vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 2, STK. 4 A (nyt)

4a. De i stk. 1-3 nævnte miljøkvalitetskrav 
finder anvendelse under iagttagelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 98/83/EF 
eller i artikel 7 i direktiv 2000/60/EF om 
forekomster af vand, der anvendes til 
indvinding af drikkevand, som kan 
indeholde strengere krav.

Begrundelse

Det er vigtigt at anføre i de dispositive bestemmelser, at miljøkvalitetskravene ikke påvirker 
de specifikke fællesskabskrav til drikkevand.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, STK. 5

5. Kommissionen kan efter 
fremgangsmåden i artikel 21, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF fastsætte de
obligatoriske beregningsmetoder, der er
omhandlet i bilag I, del C, punkt 3, andet 
afsnit, i dette direktiv.

5. Kommissionen fastsætter efter 
fremgangsmåden i artikel 21, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF og senest to år efter 
nærværende direktivs ikrafttrædelse 
obligatoriske beregningsmetoder for i det 
mindste de stoffer, der er omhandlet i bilag 
I, del C, i dette direktiv.

Begrundelse

Det er nødvendigt med obligatoriske metoder for at tilvejebringe et ensartet 
beskyttelsesniveau i medlemsstaterne og undgå konkurrenceforvridning mellem dem. Som 
supplement til de dermed forbundne bestemmelser i artikel 8, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF
indføres der en fast tidsfrist for fastsættelse af disse metoder. 
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Ændringsforslag 9
ARTIKEL 3, STK. 1

1. Medlemsstaterne udpeger 
overgangsområder, hvor koncentrationen af 
et eller flere forurenende stoffer kan 
overskride de relevante miljøkvalitetskrav, 
for så vidt som det øvrige 
overfladevandområdes opfyldelse af kravene 
ikke påvirkes deraf.

1. Medlemsstaterne udpeger 
overgangsområder, hvor koncentrationen af 
et eller flere forurenende stoffer kan 
overskride de relevante miljøkvalitetskrav, 
for så vidt som det øvrige 
overfladevandområdes opfyldelse af kravene 
ikke hindres derved.

Begrundelse

Det skal udtrykkes klart, at opfyldelse af målene i direktiv 2000/60/EF har prioritet. Termen 
"hindres" bruges allerede i den tilsvarende regel i artikel 4, stk. 8, i det nævnte direktiv.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium, 
herunder kilderne til emissioner, 
udledninger og tab samt dermed forbundne 
kort.
Medlemsstaterne medtager alle de 
emissionskontrolforanstaltninger, der er 
blevet truffet efter de emissioner, 
udledninger og tab af prioriterede og 
forurenende stoffer, der er opregnet i 
oversigten.

Begrundelse

Det bør specificeres klart, at oversigten skal angive kilderne til emissioner, udledninger og 
tab af prioriterede stoffer og andre forurenende stoffer. Af gennemskuelighedshensyn bør 
disse kortlægges.

Medlemsstaterne bør i betragtning af deres forpligtelser til reduktion eller standsning af 
emissioner, udledninger og tab af prioriterede stoffer jf. artikel 4, stk. 1, litra a, nr. iv, i 
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direktiv 2000/60/EF, medtage oplysninger om sådanne foranstaltninger i deres oversigt.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 4, STK. 2, AFSNIT 2 A (nyt)

Medlemsstaterne kan ved udarbejdelse af 
deres oversigter anvende oplysninger om 
emissioner, udledninger og tab, som er 
blevet indsamlet siden ikrafttrædelsen af 
direktiv 2000/60/EF, forudsat at sådanne 
oplysninger opfylder de samme 
kvalitetskrav, som gælder for de i stk. 1 
nævnte oplysninger.

Begrundelse

Medlemsstater bør have lov til at demonstrere resultater af en "tidlig indsats". Når 
Kommissionen evaluerer de fremskridt, der er gjort, bør den tage hensyn til disse supplerende 
oplysninger.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 4, STK. 5, AFSNIT 1 A (nyt)

Når Kommissionen foretager denne 
kontrol, tager den hensyn til følgende:
- teknisk gennemførlighed og 
proportionalitet
- anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi
- eksistensen af naturlige 
baggrundskoncentrationer.

Begrundelse

Når Kommissionen evaluerer medlemsstaternes fremskridt hen mod målet i artikel 4, stk. 1, 
litra a, nr. iv, i direktiv 2000/60/EF, skal den tage hensyn til forhold, der begrænser omfanget 
af mulige foranstaltninger.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 4, STK. 6 A (nyt)

6a. Hvis det er teknisk umuligt eller 
uforholdsmæssig dyrt at gennemføre 
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foranstaltninger til at opfylde målet i artikel 
4, stk. 1, litra a, nr. iv, i direktiv 
2000/60/EF, kan medlemsstaterne anvende 
de relevante bestemmelser i artikel 4, stk. 4 
og 5, i det pågældende direktiv.

Begrundelse

På grund af den nuværende ordlyd må anvendelsen af artikel 4, stk. 4 og 5, i direktiv 
2000/60/EF til at opfylde målet i artikel 4, stk. 1, litra a, nr. iv, tydeliggøres.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Ny emissionskontrol på fællesskabsniveau
1. Hvis en medlemsstat i overensstemmelse 
med artikel 12, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF 
indberetter et problem, som ikke kan løses 
på medlemsstatsniveau, eller indberetter, at 
fællesskabsforanstaltninger synes at være 
en mere omkostningseffektiv eller 
hensigtsmæssig måde at behandle et sådant 
problem på, organiserer Kommissionen en 
udveksling af oplysninger med alle 
medlemsstater og relevante interesserede 
parter med henblik på at evaluere, om 
fællesskabsforanstaltninger er nødvendige 
eller ville være mere omkostningseffektive 
og hensigtsmæssige, og den offentliggør en 
rapport herom, som forelægges Europa-
Parlamentet og Rådet.
2. Hvis Kommissionens rapport bekræfter, 
at der er behov for 
fællesskabsforanstaltninger, eller at 
sådanne foranstaltninger er 
omkostningseffektive eller 
hensigtsmæssige, foreslår Kommissionen 
passende foranstaltninger senest to år efter 
offentliggørelse af rapporten.

Begrundelse

Det er glædeligt, at Kommissionen har besluttet ikke at foreslå ny emissionskontrol på 
fællesskabsniveau i henhold til artikel 16, stk. 6, i direktiv 2000/60/EF. Imidlertid bør den i 
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artikel 12 i direktiv 2000/60/EF nævnte procedure være en ekstra mulighed til specifikke 
problemer. Ændringsforslaget fremhæver denne mulighed og giver en beskrivelse af denne 
procedure.



AD\654947DA.doc 13/13 PE 380.994v02-00

DA

PROCEDURE

Titel Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken

Referencer KOM(2006)0397 - C6-0243/2006 - 2006/0129(COD)

Korresponderende udvalg ENVI

Udtalelse fra
 Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE
5.9.2006

Rådgivende ordfører
 Dato for valg

Paul Rübig
4.10.2006

Behandling i udvalg 27.11.2006 19.12.2006 27.2.2007

Dato for vedtagelse 27.2.2007

Resultat af den endelige afstemning +:
-:
0:

32
4
1

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Jan Březina, Philippe Busquin, Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo 
Vera, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András 
Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Erna Hennicot-
Schoepges, Ján Hudacký, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, 
Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Vladimír Remek, 
Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, 
Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Alexander Alvaro, Danutė Budreikaitė, Philip Dimitrov Dimitrov, 
Robert Goebbels, Satu Hassi, Gunnar Hökmark, Esko Seppänen, 
Lambert van Nistelrooij


