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Tema: Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
maisto priedų (COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))1 teisinio 
pagrindo

Gerb. Pirmininke,

2007 m. vasario 28 d. laišku Jūs prašėte Teisės reikalų komitetą sutinkamai su Darbo tvarkos 
taisyklių 35 straipsnio 2 dalies nuostatomis, apsvarstyti, ar anksčiau minėto Komisijos 
pasiūlymo teisinis pagrindas yra galiojantis ir tinkamas.

Komitetas šį klausimą apsvarstė savo 2007 m. kovo 20 d. posėdyje. 

Vadovaujančiojo komiteto pranešėja A. Westlund siūlo keisti pasiūlymo teisinį pagrindą iš 
EB Steigimo sutarties 95 straipsnio į 95 ir 175 straipsnius. 

Teisinis pagrindas

Visi Bendrijos teisės aktai turi būti pagrįsti Sutartyje (ar kitame teisės akte, kurį įgyvendinti 
jie skirti) nurodytu teisiniu pagrindu. Teisiniu pagrindu apibrėžiama Bendrijos ratione 
materiae kompetencija ir nurodoma, kaip konkrečiai ši kompetencija vykdytina, t. y. 
nustatoma (-os) teisėkūros priemonė (-ės), kurią (-ias) galima taikyti, ir teisėkūros procedūra.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Atsižvelgiant į teisinio pagrindo reikšmę, jo parinkimas turi lemiamos reikšmės, ypač 
Parlamentui, kadangi nuo jo priklauso, koks vaidmuo teisėkūros procese teks Parlamentui.

Pasak Teisingumo Teismo, teisinio pagrindo negalima nustatyti subjektyviai – „jis turi būti 
paremtas teismo patikrinamomis objektyviomis aplinkybėmis“1, pavyzdžiui, atitinkamos 
priemonės paskirtimi ir turiniu2. Be to, lemiamas veiksnys turėtų būti pagrindinė priemonės 
paskirtis3.

Teisingumo Teismo praktikoje nustatyta, kad nors teisės aktu ir siekiama papildomo tam 
tikrame Sutarties straipsnyje numatyto tikslo, jį pakanka pagrįsti bendro pobūdžio Sutarties 
straipsniu4.

Tačiau, jeigu būtų manoma, kad tikslai – saugoti žmonių sveikatą ir sukurti funkcionuojančią 
vidaus rinką – yra vienas nuo kito neatsiejami, kurie nė vienas kito atžvilgiu nėra nei 
antraeilis, nei netiesioginis, gali būti nuspręsta, kad turi būti naudojami du teisiniai pagrindai, 
atsižvelgiant į tai, kad 95 straipsnio ir 175 straipsnio 1 dalies nuostatos numato tą pačią 
sprendimų priėmimo procedūrą (bendrų sprendimų priėmimo procedūrą)5. 

Vadovaujantis komitetas siūlo, kad pasiūlymo dėl reglamento teisinis pagrindas būtų EB 
Steigimo sutarties 1756 straipsnis kartu su 957 straipsniu. 175 straipsnio 1 dalies nuostata 

  
1 Byla 45/86 Komisija prieš Tarybą [1987] Rink. p. 1439, 5 punktas.
2 Byla C-300/89 Komisija prieš Tarybą [1991] Rink. p. I-287, 10 punktas.
3 Byla C-377/98 Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą [2001] Rink. p. I-7079, 27 punktas.
4 Byla C-377/98 Nyderlandai prieš Europos Parlamentą ir Tarybą [2001] Rink. p. I-7079, 27–28 punktai; Byla 
C-491/01 British American Tobacco (Investments) and Imperial Tobacco [2002] Rink. p. I-11453, 93–94 
punktai.
5 Byla C-165/87 Komisija prieš Tarybą [1988] Rink. p 5545, 11 punktas.
6175 straipsnio 1 dalis
1. Taryba 251 straipsnyje nustatyta tvarka, pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei 
Regionų komitetu, sprendžia, kokių veiksmų Bendrijai reikia imtis, kad būtų pasiekti 174 straipsnyje nurodyti 
tikslai.
7 95 straipsnis
1. Nukrypstant nuo 94 straipsnio ir išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje nustatyta kitaip, 14 straipsnyje 
iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Taryba 251 straipsnyje nurodyta tvarka, 
pasikonsultavusi su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų 
teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti. 
2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma fiskalinėms nuostatoms ir nuostatoms, susijusioms su laisvu asmenų judėjimu 
bei pagal sutartį dirbančių asmenų teisėmis ir interesais.
3. Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų 
apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. 
Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat siekia Europos Parlamentas ir Taryba. 
4. Jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 30 straipsnyje 
nurodytais arba su aplinkos ar darbo aplinkos apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti 
nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo motyvus ji praneša Komisijai.
5. Be to, nepažeidžiant 4 dalies, jei Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors suderinimo priemonę valstybė 
narė mano, kad dėl jos iškyla jai būdingų problemų ir todėl jai reikia priimti naujais moksliniais įrodymais 
pagrįstas nacionalines nuostatas, reglamentuojančias aplinkos ar darbo aplinkos apsaugą, apie numatytas 
nuostatas ir jų priėmimo motyvus ji praneša Komisijai. 
6. Komisija per šešis mėnesius nuo 4 ir 5 dalyse nurodytų pranešimų patvirtina arba atmeta aptartąsias 
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nurodo 174 straipsnio tikslus1, o ypač šiuos:
– išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę, 
– saugoti žmonių sveikatą,
– apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,
– remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 
problemoms spręsti. 

Pasiūlymo dėl reglamento tikslas ir turinys bei jo teisinio pagrindo įvertinimas

Pasiūlyto reglamento 1 straipsnio nuostatose teigiama: „Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą ir aukšto lygio žmogaus sveikatos saugą ir vartotojų 
saugą, yra nustatomos taisyklės dėl maisto produktuose naudojamų maisto priedų.
Tokiais tikslais reglamente pateikiami: 

a) Bendrijoje leistinų maisto priedų sąrašai;
b) maisto priedų naudojimo maisto produktuose, maisto prieduose ir maisto 

fermentuose, sąlygos;
c) atskirai parduodamų maisto priedų žymėjimo taisykles“.

1–21 konstatuojamosios dalys yra tokios:
(1) Laisvas saugių ir sveikų maisto produktų judėjimas yra pagrindinis vidaus rinkos 

aspektas, svarbus gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei ekonominiams 
interesams.

    
nacionalines nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskriminacijos priemonė arba užslėptas valstybių 
narių tarpusavio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo veikti vidaus rinkai. Komisijai per šį terminą nepriėmus 
sprendimo, 4 ir 5 dalyse nurodytos nacionalinės nuostatos laikomos patvirtintomis. Kai klausimas sudėtingas ir 
nėra pavojaus žmonių sveikatai, Komisija gali atitinkamai valstybei narei pranešti, kad šioje dalyje nurodytas 
terminas gali būti pratęstas dar vienam iki šešių mėnesių trunkančiam laikotarpiui. 
7. Jei pagal 6 dalį valstybei narei leidžiama išlaikyti arba priimti nuostatas, neatitinkančias suderinimo priemonės 
nuostatų, Komisija nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti pakeisti tą priemonę. 
8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai buvo skirtos 
ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į ją Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai 
atitinkamas priemones.
9. Nukrypdama nuo 226 ir 227 straipsniuose nustatytos tvarkos, Komisija ir kiekviena valstybė narė gali 
tiesiogiai kreiptis į Teisingumo Teismą, jei mano, kad kita valstybė narė piktnaudžiauja šiame straipsnyje 
numatytomis galiomis. 
10. Pirmiau paminėtos suderinimo priemonės atitinkamais atvejais apima ir apsaugos sąlygą, leidžiančią 
valstybėms narėms dėl vienos ar kelių 30 straipsnyje nurodytų neekonominių priežasčių imtis laikinų priemonių 
kartu joms taikant Bendrijos kontrolės tvarką.

1 174 straipsnio 1 dalis
1. Bendrijos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų :
– išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę,
– saugoti žmonių sveikatą, 
– apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,
– remti tarptautinio lygio priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos 
problemoms spręsti.
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(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų būti užtikrintas aukštas žmonių gyvenimo ir 
sveikatos lygis. Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti veiksmingą vidaus rinkos 
funkcionavimą ir aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos lygį 
išsamiomis ir supaprastintomis procedūromis, yra pakeičiamos ankstesnės direktyvos 
ir sprendimai dėl maisto produktuose leistinų naudoti maisto priedų.

(3) Šiuo reglamentu yra suderinamas maisto priedų naudojimas maisto produktuose 
Bendrijoje. Tai apima maisto priedų naudojimą maisto produktuose pagal 1989 m. 
gegužės 3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
specialios paskirties maisto produktais, suderinimo ir konkrečių maisto dažiklių 
naudojimą mėsos sveikumo ženklinimui bei kiaušinių dažymui ir žymėjimui. Jame 
taip pat yra suderinamas maisto priedų naudojimas maisto prieduose ir maisto 
fermentuose, taigi yra užtikrinamas jų saugumas ir kokybė bei palengvinamas jų 
laikymas ir naudojimas. Minėtoji kategorija anksčiau Bendrijos lygmeniu nebuvo 
reguliuojama.

(4) Maisto priedai – tai medžiagos, kurios paprastai nėra vartojamos kaip maistas, bet yra 
apgalvotai dedamos į maisto produktus dėl technologinių priežasčių, pvz., siekiant 
išsaugoti jų šviežumą. Tačiau medžiagos neturi būti laikomos maisto priedais, jei jos 
naudojamos aromatui ir (arba) skoniui suteikti. Be to, į šio reglamento taikymo sritį 
taip pat neįeina maistui priskiriamos medžiagos, kurios gali būti naudojamos 
technologiniais tikslais, pvz., dažymui naudojami natrio chloridas arba šafranas ir 
maisto fermentai. Pagaliau maisto fermentai įeina į Reglamento Nr. …[dėl maisto 
fermentų] taikymo sritį ir tokiu atveju šis reglamentas nėra taikomas.

(5) Medžiagos, kurios nėra vartojamos kaip maistas, tačiau yra apgalvotai naudojamos 
gaminant jį, ir kurios galutiniame produkte sudaro tik likutį ir neturi technologinio 
poveikio galutiniam produktui (technologiniai priedai), neįeina į šio reglamento 
taikymo sritį. 

(6) Maisto priedai yra tvirtinami ir naudojami tik tada, jei jie atitinka šiame reglamente 
nurodytus kriterijus. Maisto priedai turi būti saugūs naudoti, technologiškai turi būti 
privaloma juos naudoti, jų naudojimas neturi klaidinti vartotojų ir suteikti naudą jiems. 

(7) Reikalaujama, kad maisto priedai visais atvejais atitiktų patvirtintas specifikacijas. 
Specifikacija apima informaciją, padedančią teisingai nustatyti maisto priedą, įskaitant 
jo kilmę, ir apibūdinti priimtinus grynumo kriterijus. Anksčiau sudarytos 
specifikacijos 1995 m. liepos 5 d. Komisijos direktyvoje 95/31/EB nustatančioje tam 
tikrus saldiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus, 1995 m. liepos 
26 d. Komisijos direktyvoje 95/45/EB nustatančioje tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti 
maisto produktuose, grynumo kriterijus ir 1996 m. gruodžio 2 d. Komisijos 
direktyvoje 96/77/EB nustatančioje konkrečius maisto priedų, išskyrus dažiklius ir 
saldiklius, grynumo kriterijus, nurodytiems maisto priedams turi būti taikomos tol, kol 
tokie priedai bus įtraukti į šio reglamento priedus. Tada tokių priedų specifikacijos turi 
būti nurodomos reglamente. Tokios specifikacijos turi būti tiesiogiai susijusios su šio 
reglamento priedų Bendrijos leistinų priedų sąrašuose nurodytais priedais. Tačiau 
atsižvelgiant į tokių specifikacijų sudėtingą pobūdį ir turinį ir siekiant aiškumo, jos 
nebus įtraukiamos į Bendrijos sąrašus, tačiau bus pateikiamos su vienu ar daugiau 
atskirų reglamentų.
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(8) Kai kuriuos maisto priedus leidžiama naudoti specifiniais atvejais tam tikrose 
leistinose vynininkystės technologijose ir procesuose. Toks maisto priedų naudojimas 
turi atitikti šį reglamentą ir specifines atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose pateiktas 
nuostatas. 

(9) Siekiant užtikrinti vienodumą, rizikos vertinimas ir maisto priedų tvirtinimas turi būti 
atliekami laikantis Reglamente (EB) Nr. […], nustatančiame bendrą leidimų išdavimo 
procedūrą maisto priedams, maisto fermentams ir maisto kvapiosioms medžiagoms 
nustatytos tvarkos. 

(10) Remiantis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras, klausimais, kurie gali daryti poveikį 
visuomenės sveikatai, turi būti konsultuojamasi su Europos maisto saugos tarnyba 
(„Tarnyba“).

(11) Į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų, taikymo sritį įeinantys 
maisto priedai turi būti tvirtinami pirmiausia pagal minėtą reglamentą, o po to – pagal 
šį reglamentą. 

(12) Jau patvirtintas pagal šį reglamentą maisto priedas, kuris yra paruoštas naudojantis 
gamybos metodais arba pradinėmis medžiagomis, labai besiskiriančiais nuo Tarnybos 
rizikos įvertinime arba specifikacijose nurodytų metodų arba pradinių medžiagų, turi 
būti įvertintas Tarnybos, daugiausia atsižvelgiant į specifikacijas. Jei gamybos metodai 
arba pradinės medžiagos labai skiriasi, tai gali reikšti, kad yra pakeistas gamybos 
metodas: priedas nebėra išgaunamas iš augalo, bet pagaminamas fermentacijos būdu, 
pasinaudojant mikroorganizmu arba pirminio mikroorganizmo genetine modifikacija.

(13) Visus maisto priedus reikia nuolat stebėti ir prireikus iš naujo įvertinti, atsižvelgiant į 
kintančias naudojimo sąlygas ir naują mokslinę informaciją. 

(14) Valstybėms narėms, kurios iki šiol draudžia tam tikrų priedų naudojimą tam tikruose 
specifiniuose maisto produktuose, kurie laikomi tradiciniais ir yra gaminami 
tradicinėje teritorijoje, turėtų būti leista toliau taikyti tokį draudimą. Be to, tokiems 
produktams kaip Feta sūris arba Salame cacciatore dešra, šiuo reglamentu nėra 
draudžiama taikyti labiau ribojančių taisyklių dėl tam tikrų pavadinimų naudojimo 
pagal 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio 
produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos ir 
pagal 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir 
maisto produktų specifinių ypatybių sertifikatų. 

(15) Maisto priedus būtina nurodyti etiketėse, kaip to reikalaujama Direktyvoje 
2000/13/EB, o atskirais atvejais, kaip tai nurodyta Reglamentuose (EB) Nr. 1829/2003 
ir 1830/2003. Be to, šiame reglamente turi būti pateikiamos specifinės nuostatos dėl 
atskirai gamintojams arba galutiniam vartotojui parduodamų maisto priedų žymėjimo 
etiketėmis. 
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(16) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką. 

(17) Siekiant proporcingai ir veiksmingai tobulinti ir atnaujinti Bendrijos tesės aktus dėl 
maisto priedų, reikia rinkti duomenis, dalytis informacija ir koordinuoti valstybių narių 
darbą. Tuo tikslu gali būti naudinga atlikti tyrimus specifiniais klausimais, taip 
siekiant palengvinti sprendimų priėmimų tvarką. Todėl būtų tinkama, kad biudžeto 
procedūros dalis būtų Komisijos tokiems tyrimams teikiamas finansavimas. Tokių 
priemonių finansavimas reglamentuojamas 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių, todėl pirmiau 
minėtų priemonių finansavimo teisinis pagrindas yra Reglamentas (EB) Nr. 882/2004. 

(18) Siekdamos užtikrinti šio reglamento laikymąsi pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 
nuostatas valstybės narės vykdo oficialią kontrolę. 

(19) (...).

(20) Priėmus šį reglamentą, Komisija kartu su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos 
nuolatiniu komitetu iš naujo apsvarsto visus galiojančius leidimus pagal tokius 
kriterijus kaip sunaudojimas, technologinis poreikis ir galimybė suklaidinti vartotojus 
(išskyrus saugumą). Visi maisto priedai, kuriuos toliau bus leidžiama naudoti 
Bendrijoje, perkeliami į šio reglamento II ir III prieduose pateiktus Bendrijoje leistinų 
priedų sąrašus. Į šio reglamento III priedą įtraukiami kiti maisto priedai, naudojami 
maisto prieduose ir fermentuose, bei jų naudojimo sąlygos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. […] nustatančiame bendrą leidimų išdavimo procedūrą maisto priedams, maisto 
fermentams ir maisto kvapiosioms medžiagoms. Siekiant suteikti reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį, III priedo nuostatos, išskyrus nuostatas dėl maisto priedų 
pagalbinių medžiagų, yra netaikomos iki [2011 1 1].

(21) Neatsižvelgiant į tokios peržiūros rezultatus, praėjus vieniems metams po šio 
reglamento priėmimo, Komisija sudaro vertinimo programą, pagal kurią Tarnyba iš 
naujo vertina jau Bendrijoje patvirtintų maisto priedų saugumą. Programoje turi būti 
nustatyti poreikiai ir prioritetai, į kuriuos atsižvelgiama nagrinėjant patvirtintus maisto 
priedus. 

Komisija šitaip apibendrina pasiūlyto reglamento turinį:
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl maisto papildų nustato maisto papildų 
naudojimo principus ir pateikia medžiagų, kurios gali būti naudojamos kaip maisto papildai,
sąrašą. 

Jis panaikina Tarybos direktyvą 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, 
suderinimo, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/35/EB dėl maisto produktuose 
naudojamų saldiklių, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/36/EB dėl maisto 
produktuose naudojamų dažų ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 95/2/EB dėl kitų 
maisto priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius; bei Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
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Nr. 292/97/EB dėl nacionalinių įstatymų, draudžiančių naudoti tam tikrus priedus gaminant 
tam tikrus konkrečius maisto produktus, tolesnio taikymo. 

Reikia pažymėti, kad Komisijos aiškinamojoje dalyje nėra pateikta pagrindžiančių aplinkybių, 
kad teisiniu pagrindu reikia naudoti tik 95 straipsnį. 

Įvertinimas

Atsižvelgiant į pasiūlymo dėl reglamento nuostatas, o ypač į anksčiau in extenso pateiktas 
konstatuojamąsias dalis, manoma, kad tikslai – saugoti žmonių sveikatą ir sukurti 
funkcionuojančią vidaus rinką – yra vienas nuo kito neatsiejami, kurie nė vienas kito atžvilgiu 
nėra nei antraeiliai, nei netiesioginiai. Pasiūlymo tikslai, susiję su žmonių sveikatos apsauga ir 
vidaus rinkos funkcionavimu, yra vienodai proporcingi. Todėl nuspręsta, kad teisiniu 
pagrindu turi būti abu tiek EB Steigimo sutarties 95 straipsnis, tiek ir 175 straipsnis. 

Išvados

2007 m. kovo 20 d. Teisės reikalų komitetas savo posėdyje vienbalsiai1 nusprendė, 
rekomenduoti, kad pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto 
priedų teisinis pagrindas būtų EB Steigimo sutarties 95 ir 175 straipsniai.

Pagarbiai,

Giuseppe Gargani

  
1 Galutinio balsavimo metu dalyvavo: Giuseppe Gargani (pirmininkas), Cristian Dumitrescu (pirmininko 
pavaduotojas), Rainer Wieland (pirmininko pavaduotojas), Francesco Enrico Speroni (pirmininko pavaduotojas), 
Sharon Bowles, Mogens N. J. Camre, Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt 
Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-
Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, 
Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.


