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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2007. gada 28. februāra vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 
35. panta 2. punktu lūdzāt izskatīt Komisijas minētā priekšlikuma juridiskā pamata spēkā 
esību un atbilstību.

Komiteja izskatīja iepriekš minēto jautājumu savā 2007. gada 20. marta sanāksmē.

Vadošās komitejas referente A. Westlund ierosina grozīt priekšlikuma juridisko pamatu no EK 
līguma 95. panta uz 95. pantu kopā ar 175. pantu.

Juridiskais pamats

Visiem Kopienas tiesību aktiem jābūt pamatotiem ar Līgumā (vai citā tiesību aktā, kura 
īstenošanai tie paredzēti) noteiktu juridisko pamatu. Juridiskais pamats nosaka Kopienas 
kompetenci ratione materiae un norāda, kā šo kompetenci īstenot, proti, izmantojamos 
juridiskos līdzekļus un lēmumu pieņemšanas procedūru.

  
1 Vēl nav publicēts OV.
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Ņemot vērā juridiskā pamata sekas, tā izvēlei ir būtiska nozīme, it īpaši Parlamentam, jo tas 
nosaka, cik liela šajā likumdošanas procesā ir Parlamenta ietekme (ja vispār ir). 

Saskaņā ar Eiropas Kopienas Tiesas nostāju juridiskā pamata izvēle nav subjektīva, bet „tai 
jābūt pamatotai ar objektīviem faktoriem, kas ir pakļauti izskatīšanai tiesā”1, tādiem kā 
konkrētā pasākuma mērķis un saturs2. Turklāt par noteicošo faktoru jābūt pasākuma 
galvenajam mērķim3.

Saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi vispārēja Līguma pants ir pietiekams juridisks 
pamats pat tad, ja ar konkrēto pasākumu (pakārtotā veidā) cenšas īstenot to pašu mērķi, kāds 
ir konkrētajam Līguma pantam4.

Tomēr, ja būtu jāpieņem uzskats, ka mērķis aizsargāt cilvēku veselību un mērķis nodrošināt 
iekšējā tirgus izveidi un darbību ir nešķirami saistīti viens ar otru un neviens nav pakārtots vai 
netiešs attiecībā pret otru, varētu uzskatīt, ka būtu jāizmanto divi juridiskie pamati, ja viena un 
tā pati lēmumu pieņemšanas procedūra (koplēmuma pieņemšana) ir paredzēta gan 95. pantā, 
gan 175. panta 1. punktā5. 

Vadošā komiteja ierosina, ka EK līguma 175. pants6 kopā ar 95. pantu7 būtu jāizmanto par 

  
1 Lieta C-45/86 Komisija pret Padomi [1987] ECR 1439, 5. punkts.
2 Lieta C-300/89 Komisija pret Padomi [1991] ECR I-287, 10. punkts.
3 Lieta C-377/98 Nīderlande pret Eiropas Parlamentu un Padomi [2001] ECR I-7079, 27. punkts.
4 Lieta C-377/98 Nīderlande pret Eiropas Parlamentu un Padomi [2001] ECR I-7079, 27.-28. punkts; lieta C-
491/01 British American Tobacco (Investments) un Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 93.-94. punkts.
5 Lieta C-165/87 Komisija pret Padomi [1988] ECR 5545, 11. punkts.
6 175. panta 1. punkts
1. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un 
Reģionu komiteju, pieņem lēmumu par to, kā jārīkojas Kopienai, lai sasniegtu 174. pantā minētos mērķus.
7 95. pants
1. Atkāpjoties no 94. panta un ja vien šis Līgums neparedz ko citu, turpmāk norādītos noteikumus piemēro, lai 
sasniegtu 14. pantā izvirzītos mērķus. Padome saskaņā ar 251. pantā minēto procedūru, apspriedusies ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, paredz pasākumus, lai tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos 
aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus izveidi un darbību.
2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem un noteikumiem, kas attiecas uz personu brīvu 
pārvietošanos, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.
3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, drošību, vides 
aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata augstu aizsardzības līmeni, īpašu 
uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī 
Eiropas Parlaments un Padome tiecas sasniegt šo mērķi.
4. Ja pēc tam, kad Padome vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par 
vajadzīgu atstāt spēkā savus noteikumus 30. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba 
vidi, tā dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā. 
5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Padome vai Komisija paredzējusi saskaņošanas pasākumu, kāda 
dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba 
vides aizsardzības jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas pasākuma 
paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu to ieviešanai.
6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida attiecīgos valsts 
noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis vai slēpts ierobežojums 
tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā tirgus darbībai.
Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos noteikumus uzskata par apstiprinātiem.
Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt līdz sešiem mēnešiem, 
ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek apdraudēta.
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juridisko pamatu priekšlikumam regulai. Uz 174. panta1 mērķiem attiecas 175. panta 
1. punkts, it īpaši uz
– vides kvalitātes saglabāšanu, aizsargāšanu un uzlabošanu,
– cilvēku veselības aizsargāšanu,
– apdomīgu un racionālu dabas resursu izmantošanu,
– starptautisku pasākumu veicināšanu reģionu vai pasaules mēroga vides problēmu 
risināšanai.

Priekšlikuma regulai mērķis un saturs un tā juridiskā pamata novērtējums

Ierosinātās regulas 1. pants nosaka: „Šī regula nosaka noteikumus par pārtikas piedevām, ko 
izmanto pārtikā, lai nodrošinātu iekšējā tirgus efektīvu darbību un cilvēku veselības 
aizsardzības augstu līmeni un patērētāju aizsardzību. 

Šiem nolūkiem šī regula nodrošina 

(a) Kopienas apstiprināto pārtikas piedevu sarakstu;
(b) noteikumus pārtikas piedevu izmantošanai pārtikā, pārtikas piedevās un pārtikas 

fermentos; 
(c) noteikumus par tieši patērētājiem pārdodamo pārtikas piedevu marķēšanu.”

Apsvērumus no 1. līdz 21. apsvērumam lasa šādi:
(1) Nekaitīgas un veselīgas pārtikas brīva aprite ir būtisks iekšējā tirgus aspekts, kas 

ievērojami ietekmē gan iedzīvotāju veselību un labklājību, gan sociālās un 
saimnieciskās intereses.

(2) Īstenojot Kopienas politiku, ir jānodrošina augsts cilvēku dzīvības un veselības 
aizsardzības līmenis. Šī regula aizstāj agrākās direktīvas un lēmumus par pārtikas 
piedevām, ko atļauts izmantot pārtikas produktos, ar mērķi nodrošināt iekšējā tirgus 
efektīvu darbību un augstu cilvēku veselības un patērētāju interešu aizsardzības 
līmeni, piemērojot visaptverošas un vienkāršotas procedūras.

    
7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, atkāpjoties no saskaņošanas 
pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka pielāgošanās šim pasākumam. 
8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur iepriekš noteikti 
saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāierosina 
Padomei attiecīgi pasākumi.
9. Atkāpjoties no 226. un 227. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var tieši griezties 
Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā panta piešķirtās pilnvaras. 
10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības klauzulu, kas ļauj 
dalībvalstīm viena vai vairāku 30. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu iemeslu dēļ veikt provizoriskus 
pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Kopiena.

1 174. panta 1. punkts
1. Kopienas politika attiecībā uz vidi palīdz sasniegt šādus mērķus: 

– saglabāt, aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti; 
– aizsargāt cilvēku veselību; 
– apdomīgi un racionāli izmantot dabas resursus;
– starptautiskā līmenī veicināt pasākumus, kas risina reģionu vai pasaules mēroga vides problēmas.
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(3) Ar šo regulu Kopienas līmenī saskaņo pārtikas piedevu lietojumu pārtikas produktos. 
Šeit ietilpst pārtikas piedevu lietojums pārtikas produktos, ko aptver Padomes 
1989. gada 3. maija Direktīva 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem, un atsevišķu pārtikas 
krāsvielu lietojums gaļas izstrādājumu veselīguma marķēšanai un olu dekorēšanai un 
olu marķēšanai. Ar šo regulu saskaņo arī pārtikas piedevu lietojumu pārtikas piedevās 
un pārtikas fermentos, tādējādi nodrošinot to nekaitīgumu un kvalitāti un atvieglojot to 
uzglabāšanu un izmantošanu. Pēdējai no minētajām kategorijām līdz šim nav 
Kopienas līmeņa regulējuma.

(4) Pārtikas piedevas ir vielas, ko pašas par sevi uzturā parasti nelieto, bet ko tehnoloģisku 
apsvērumu dēļ ar nolūku pievieno pārtikai, piemēram, lai to saglabātu. Tomēr vielas 
nav uzskatāmas par pārtikas piedevām, ja tās lieto, lai piešķirtu aromātu un/vai garšu. 
Turklāt no šīs regulas darbības jomas ir izslēdzamas arī vielas, kuras uzskata par 
pārtikas produktiem, bet var izmantot tehnoloģiskos nolūkos, piemēram, nātrija hlorīds 
vai safrāns, ko lieto kā krāsvielu, kā arī pārtikas fermenti. Visbeidzot, uz pārtikas 
fermentiem attiecas Regula (Nr.)...[par pārtikas fermentiem], kas izslēdz šīs regulas 
piemērošanu.

(5) No šīs regulas darbības jomas ir izslēdzamas vielas, ko pašas par sevi uzturā nelieto, 
bet ko apzināti izmanto pārtikas pārstrādē un kas gatavos pārtikas produktos paliek 
tikai atlieku veidā, un gatavos produktus tehnoloģiski neietekmē (pārstrādes 
palīglīdzekļi).

(6) Pārtikas piedevas jāatļauj un jālieto tikai, ja tās atbilst šajā regulā noteiktajiem 
kritērijiem. Lietojot pārtikas piedevas, tām jābūt nekaitīgām, to lietojuma pamatā jābūt 
tehnoloģiskai vajadzībai, to lietojums nedrīkst maldināt patērētājus un patērētājiem 
jāgūst labums no to lietojuma. 

(7) Pārtikas piedevām vienmēr jāatbilst apstiprinātajām specifikācijām. Specifikācijās 
jāiekļauj informācija, kas pienācīgi identificē attiecīgo pārtikas piedevu, tostarp tās 
izcelsmi, un apraksta pieņemamos tīrības kritērijus. Agrāk izstrādātās pārtikas piedevu 
specifikācijas, kas ir iekļautas Komisijas 1995. gada 5. jūlija Direktīvā 95/31/EK par 
pārtikas produktos lietojamo saldinātāju noteiktajiem tīrības kritērijiem, Komisijas 
1995. gada 26. jūlija Direktīvā 95/45/EK, ar ko nosaka īpašus tīrības kritērijus 
krāsvielām, kuras lieto pārtikas produktos un Komisijas 1996. gada 2. decembra 
Direktīvā 96/77/EK par noteiktajiem tīrības kritērijiem pārtikas piedevām, izņemot 
krāsvielas un saldinātājus, jāpatur spēkā līdz attiecīgo piedevu iekļaušanai šīs regulas 
pielikumos. Tad specifikācijas, kas attiecas uz šīm piedevām, jāizklāsta regulā. Šīm 
specifikācijām tieši jāattiecas uz šīs regulas pielikumu Kopienas sarakstos iekļautajām 
piedevām. Tomēr ņemot vērā šādu specifikāciju sarežģītību un saturu, skaidrības labad 
tās nav pašas par sevi jāiekļauj Kopienas sarakstos, bet jāizklāsta vienā vai vairākās 
atsevišķās regulās.

(8) Ir atļauts dažu pārtikas piedevu īpašs lietojums atsevišķās atļautās ar vīndarību 
saistītās darbībās un procesos. Šīs pārtikas piedevas jālieto saskaņā ar šo regulu un 
konkrētajiem attiecīgo Kopienas tiesību aktu noteikumiem. 

(9) Lai nodrošinātu viendabīgumu, pārtikas piedevu risku novērtējums un atļauju 
piešķiršana jāveic saskaņā ar kārtību, ko paredz Regula (EK) Nr. [..] par vienotu 
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atļauju piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas 
aromatizētājiem. 

(10) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) 
Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, un paredz, ka procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu par jautājumiem, kas varētu ietekmēt sabiedrības 
veselību, jāapspriež ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi („Iestāde”). 

(11) Pirms atļauju piešķiršanas saskaņā ar šo regulu pārtikas piedevām, uz ko attiecas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regula (EK) Nr. 1829/2003 
par ģenētiski modificētu pārtiku un lopbarību atļaujas jāpiešķir saskaņā ar minēto 
regulu.

(12) Gadījumos, kad pārtikas piedevas, kas jau ir atļautas saskaņā ar šo regulu, ražo pēc 
metodēm vai no izejmateriāliem, kuri ievērojami atšķiras no tiem, kas ir iekļauti 
Iestādes risku novērtējumā, vai atšķiras no tiem, kas ir minēti izstrādātajās 
specifikācijās, šīs pārtikas piedevas jādod pārbaudīt Iestādei, kas veic novērtēšanu, 
galveno vērību veltot specifikācijām. Ievērojami atšķirīgas ražošanas metodes vai 
izejmateriāli var būt ražošanas metodes maiņa, augu ekstraktu vietā izmantojot 
fermentāciju kāda mikroorganisma vai ģenētiski modificēta mikroorganisma 
iedarbībā.

(13) Pārtikas piedevas nepārtraukti jāpārrauga un vajadzības gadījumā jānovērtē atkārtoti, 
ņemot vērā lietojuma nosacījumu izmaiņas un jaunāko zinātnisko informāciju.

(14) Dalībvalstīm, kas ir saglabājušas aizliegumus lietot atsevišķas piedevas dažos īpašos, 
par tradicionāliem uzskatāmos pārtikas produktos, ko ražo to teritorijā, jāļauj paturēt 
spēkā šos aizliegumus. Turklāt attiecībā uz tādiem produktiem kā, piemēram, ,,Feta”’ 
vai ,,Salame cacciatore” šī regula neierobežo stingrākos ar atsevišķu kategoriju 
lietojumu saistītos noteikumus, kas paredzēti Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulā 
(EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību un Padomes 1992. gada 14. jūlija 
Regulā (EEK) Nr. 2082/92 par īpaša rakstura sertifikātiem lauksaimniecības un 
pārtikas produktiem. 

(15) Pārtikas piedevas jāturpina marķēt saskaņā ar vispārējiem marķēšanas noteikumiem, 
kas paredzēti Direktīvā 2000/13/EK, un Regulā (EK) Nr. 1829/2003 un 1830/2003. 
Turklāt šajā Regulā jāparedz īpaši marķēšanas noteikumi pārtikas piedevām, ko 
ražotājiem vai gala patērētājiem pārdod kā pārtikas piedevas.

(16) Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 
28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 
īstenošanas kārtību. 

(17) Lai proporcionāli un efektīvi izstrādātu un atjauninātu ar pārtikas piedevām saistītos 
tiesību aktus, dalībvalstīm ir jāapkopo dati, jāapmainās ar informāciju un jāsaskaņo 
rīcība. Šajā nolūkā var noderēt pētījumi, kas atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu,
palīdzot risināt konkrētus jautājumus. Šādus pētījumus saskaņā ar budžeta procedūru 
ieteicams finansēt Kopienai. Šādu pasākumu finansēšana ir paredzēta Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo 
kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un 
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pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības 
noteikumiem un tāpēc juridiskais pamats iepriekšminēto pasākumu finansēšanai būs 
Regula (EK) Nr. 882/2004.

(18) Dalībvalstīm jāveic oficiāla kontrole, lai nodrošinātu šīs regulas izpildi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004. 

(19) (...).

(20) Pēc šīs regulas pieņemšanas Komisijai ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības 
pastāvīgās komitejas līdzdalību jāveic visu pastāvošo atļauju pārbaude attiecībā uz 
pārējiem kritērijiem, izņemot nekaitīgumu, piemēram, attiecībā uz devām, 
tehnoloģisko nepieciešamību un varbūtēju patērētāju maldināšanu. Visas pārtikas 
piedevas, kas Kopienā arī turpmāk būs atļautas, jāiekļauj šīs regulas II un 
III pielikuma Kopienas sarakstos. Jāpapildina šīs regulas III pielikums, tajā iekļaujot 
pārējās pārtikas piedevas, kuras lieto pārtikas piedevās un fermentos, un to 
izmantošanas nosacījumus saskaņā ar Regulu (EK) Nr. [..] par vienotu atļauju 
piešķiršanas kārtību pārtikas piedevām, pārtikas fermentiem un pārtikas 
aromatizētājiem. Nodrošinot piemērotu pārejas periodu, III pielikuma noteikumus, 
izņemot noteikumus, kas attiecas uz pārtikas piedevu nesējiem, nepiemēro līdz 
[2011. gada 1. janvārim].

(21) Neskarot minētās pārbaudes iznākumu, viena gada laikā pēc šīs regulas pieņemšanas 
Komisijai jāizstrādā un Iestādei jānosaka novērtēšanas programma Kopienā iepriekš 
atļauto pārtikas piedevu nekaitīguma atkārtotai novērtēšanai. Programmā jānosaka 
vajadzības un prioritāšu secība, kas jāievēro, pārbaudot atļautās pārtikas piedevas. 

Komisija apkopo ierosinātās regulas saturu šādi:
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par pārtikas piedevām, kas nosaka pārtikas piedevu 
izmantošanas principus un apstiprina to vielu pilnīgu sarakstu, kuras var izmantot kā pārtikas 
piedevas, izveide.
 

Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvas 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvas 94/35/EK par saldinātājiem, ko 
lieto pārtikas produktos, Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. jūnija Direktīvas 
94/36/EK par krāsvielām, ko lieto pārtikas produktos, Eiropas Parlamenta un Padomes 
1995. gada 20. februāra Direktīvas 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai 
saldinātāji, un Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 19. decembra 
Lēmuma 292/97/EK par to valsts tiesību aktu paturēšanu spēkā, ar ko aizliedz konkrētu 
piedevu izmantošanu dažu īpašu pārtikas produktu ražošanā, atcelšana.

Tiek atzīmēts, ka Komisijas paskaidrojuma raksts nedod nekādu pamatojumu 95. panta viena 
paša izmantošanai par juridisku pamatu.

Novērtējums

Ņemot vērā ierosinātās regulas noteikumus un it īpaši tās apsvērumus, kuri detalizēti izklāstīti 
iepriekš, tiek uzskatīts, ka cilvēku veselības aizsardzības mērķis un iekšējā tirgus izveides un 
darbības mērķis ir nešķirami savstarpēji saistīti un neviens nav pakārtots vai netiešs attiecībā 
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pret otru. Priekšlikuma mērķi, kas saistīti ar cilvēku veselības aizsardzību un iekšējā tirgus 
darbību, šķiet vienlīdz līdzsvaroti. Tādēļ tiek uzskatīts, ka juridiskajam pamatam ir jābūt EK 
līguma gan 95. pantam, gan 175. pantam.

Secinājums

Juridiskā komiteja 2007. gada 20. marta sanāksmē attiecīgi pieņēma vienprātīgu1 lēmumu –
ieteikt, ka juridiskais pamats priekšlikumam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 
pārtikas piedevām ir EK līguma 95. un 175. pants.

Patiesā cieņā,

Giuseppe Gargani

  
1 Galīgajā balsojumā piedalījās: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs ), Cristian Dumitrescu (priekšsēdētāja 
vietnieks), Rainer Wieland (priekšsēdētāja vietnieks), Francesco Enrico Speroni (priekšsēdētāja vietnieks), 
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.


