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Pozměňovací návrh 22
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být vytvořena evropská 
databáze prekursorů drog, jež by 
zjednodušila podávání zpráv členskými 
státy, pokud jde o zabavení a zadržení 
dodávek, vytvořila evropský rejstřík 
hospodářských subjektů a uživatelů, kteří 
jsou držiteli povolení nebo registrace, což 
usnadní ověřování oprávněnosti 
obchodních operací s uvedenými látkami, 
a umožnila hospodářským subjektům, aby 
příslušným orgánům poskytovaly 
informace o svých zákonných operacích 
s uvedenými látkami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být vytvořena evropská 
databáze prekursorů drog, jež by 
zjednodušila podávání zpráv členskými 
státy, pokud jde o zabavení a zadržení 
dodávek, vytvořila evropský rejstřík 
hospodářských subjektů a uživatelů, kteří 
jsou držiteli povolení nebo registrace, což 
usnadní ověřování oprávněnosti 
obchodních operací s uvedenými látkami, 
a umožnila hospodářským subjektům, aby 
příslušným orgánům poskytovaly 
informace o svých zákonných operacích 

(10) Měla by být vytvořena evropská 
databáze prekursorů drog, jež by 
zjednodušila podávání zpráv členskými 
státy, pokud jde o zabavení a zadržení 
dodávek, a to způsobem, který co nejméně 
zasahuje do soukromí, co se týče 
zpracování osobních údajů, a zohledňuje 
zásadu omezení údajů a nejmodernější 
technologie pro lepší ochranu soukromí, 
vytvořila evropský rejstřík hospodářských 
subjektů a uživatelů, kteří jsou držiteli 
povolení nebo registrace, což usnadní 
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s uvedenými látkami. ověřování oprávněnosti obchodních 
operací s uvedenými látkami, a umožnila 
hospodářským subjektům, aby příslušným 
orgánům poskytovaly informace o svých 
zákonných operacích s uvedenými látkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anna Hedh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nařízení (ES) č. 273/2004 počítá se 
zpracováním údajů. Toto zpracování údajů 
se může rovněž vztahovat na osobní údaje 
a mělo by být prováděno v souladu 
s právem Unie.

(11) Nařízení (ES) č. 273/2004 počítá se 
zpracováním informací, včetně zpracování 
osobních údajů, za účelem umožnit 
příslušným úřadům sledovat uvádění 
prekursorů drog na trh a předcházet 
zneužití uvedených látek.

Toto zpracování osobních údajů je 
prováděno v souladu s právními předpisy 
Unie o ochraně údajů, zejména 
s požadavky, které se týkají kvality údajů, 
přiměřenosti a omezení účelu, a s právem 
na informace, na přístup, opravu údajů, 
výmaz a blokování, s ohledem na 
organizační a technická opatření 
a předávání osobních údajů na 
mezinárodní úrovni. Údaje by měly být 
přiměřené, přesné, relevantní a nesmí být 
nadbytečné vzhledem k účelu jejich 
shromažďování. Neměly by být 
zpracovávány delší dobu, než je vzhledem 
k účelu jejich shromažďování nezbytné, 
a jejich přesnost by měla být pravidelně 
přezkoumávána. Zpracování údajů by 
mělo být prováděno pod dohledem 
příslušných orgánů členských států, 
zejména nezávislého veřejného orgánu 
určeného členskými státy, pokud jde 
o zpracování osobních údajů v členských 
státech. Mělo by rovněž probíhat pod 
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dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů, pokud jde o zpracování osobních 
údajů, které Komise provádí v rámci 
tohoto nařízení.
Za účelem umožnit donucovacím 
orgánům odhalování, prevenci, 
vyšetřování nebo stíhání trestných činů 
spojených s obchodováním s drogami, 
může být členským státům dovoleno 
přijímat legislativní opatření, která 
příslušným orgánům povolí přístup 
k osobním údajům zpracovávaným 
v souladu s tímto nařízením pro výše 
uvedené účely, a to pokud je to nutné, 
přiměřené a podléhá-li to patřičným 
zárukám. Jelikož toto zpracování 
představuje omezení základního práva na 
ochranu osobních údajů, mělo by být 
vykládáno restriktivně a v souladu 
s požadavky stanovenými Listinou 
základních práv Evropské unie 
a Evropskou úmluvou o lidských právech. 
K tomuto zpracování by mělo dojít pouze 
případ od případu a za předpokladu, že 
příslušné donucovací orgány mají 
oprávněné důvody se domnívat, že jim toto 
zpracování podstatným způsobem 
napomůže v prevenci, odhalování nebo 
vyšetřování trestných činů spojených 
s obchodem s drogami.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je opravou PN 2 návrhu zprávy spojenou s navrhovanou změnou 
článku 13b. Je důležité podrobněji upřesnit hlavní součásti zpracování údajů, které jsou 
obsaženy v tomto nařízení. Většina zpracování údajů se sice bude vztahovat na společnosti 
nebo právnické osoby, ale v mnoha případech bude také možné určit fyzické osoby. Tento 
pozměňovací návrh zohledňuje doporučení evropského inspektora ochrany údajů.

Pozměňovací návrh 25
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Pro dosažení cílů nařízení (ES) č. 
273/2004 by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla specifikovat 
požadavky a podmínky pro udělení 
povolení a registrace, pro získání 
a používání prohlášení odběratele, 
dokumentaci a označování směsí, 
poskytování informací hospodářskými 
subjekty o operacích s uvedenými látkami, 
zařazení hospodářských subjektů 
a uživatelů, kteří získali povolení nebo 
registraci, do evropského rejstříku a aby 
mohla změnit přílohy. Je obzvlášť důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni.

(15) Pro dosažení cílů nařízení (ES) č. 
273/2004 by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, aby mohla specifikovat 
požadavky a podmínky pro udělení 
povolení a registrace, pro získání 
a používání prohlášení odběratele, 
dokumentaci a označování směsí, 
poskytování informací hospodářskými 
subjekty o operacích s uvedenými látkami 
a aby mohla změnit přílohy. Je obzvlášť 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Přezkumný postup by měl být 
používán při přijímání prováděcích aktů 
s cílem podrobně stanovit, jak by mělo být 
prohlášení odběratele předáno 
v elektronické formě a jak zanášet 
informace o operacích hospodářských 
subjektů s uvedenými látkami do evropské 
databáze.

(18) Přezkumný postup by měl být 
používán při přijímání prováděcích aktů 
s cílem podrobně stanovit, jak by mělo být 
prohlášení odběratele předáno 
v elektronické formě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „uživatelem“ jakákoli fyzická či 
právnická osoba, jež vlastní uvedenou 
látku a podílí se na zpracování, formulaci, 
spotřebě, skladování, uchovávání, úpravě, 
plnění do zásobníků, přenos z jednoho 
zásobníku do jiného, mísení, transformaci 
nebo jakémkoli jiném využití uvedené 
látky.

 h) „uživatelem“ jakákoli fyzická či 
právnická osoba, jež není oprávněným 
hospodářským subjektem a jež vlastní 
uvedenou látku a podílí se na zpracování, 
formulaci, spotřebě, skladování, 
uchovávání, úpravě, plnění do zásobníků, 
přenos z jednoho zásobníku do jiného, 
mísení, transformaci nebo jakémkoli jiném 
využití uvedené látky.“

Or. de

Odůvodnění

Ze stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Pozměňovací návrh 28
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. f
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 3 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Příslušné orgány zanesou hospodářské 
subjekty a uživatele, kteří obdrželi 
povolení uvedené v odstavci 2 nebo 
registraci uvedenou v odstavci 6 do 
evropské databáze prekursorů drog, 
kterou vytvoří Komise, jak stanoví článek 
13a.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. f
Nařízení č. 273/2004 
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a, pokud jde o:

9. Komise je po konzultaci s evropským 
inspektorem ochrany údajů zmocněna 
k přijetí aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15a, pokud jde o:

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. f
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 3 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise je zmocněna k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a, pokud jde o:

9. Komise je zmocněna k přijetí aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a, pokud jde o:

a) požadavky a podmínky pro udílení 
povolení uvedeného v odstavci 2;

a) požadavky a podmínky pro udílení 
povolení uvedeného v odstavci 2
a kategorie údajů, včetně osobních údajů, 
které mají být poskytnuty;

b) požadavky a podmínky pro udílení 
registrace uvedené v odstavci 6;

b) požadavky a podmínky pro udílení 
registrace uvedené v odstavci 6 a kategorie 
údajů, včetně osobních údajů, které mají 
být poskytnuty; a

c) požadavky a podmínky pro zanesení 
hospodářských subjektů a uživatelů, kteří 
obdrželi povolení nebo registraci, do 
evropské databáze prekursorů drog, jak je 

c) požadavky a podmínky pro zanesení 
hospodářských subjektů a uživatelů, kteří 
obdrželi povolení nebo registraci, do 
evropské databáze prekursorů drog, jak je 
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uvedeno v odstavci 8. uvedeno v odstavci 8.

ca) Kategorie osobních údajů uvedené 
v písmenech a) a b) prvního pododstavce 
nesmí obsahovat citlivé údaje ve smyslu 
čl. 8 odst. 1 směrnice 95/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je technickou opravou PN 6 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 31
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2 – písm. f
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 3 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) požadavky a podmínky pro zanesení 
hospodářských subjektů a uživatelů, kteří 
obdrželi povolení nebo registraci, do 
evropské databáze prekursorů drog, jak je 
uvedeno v odstavci 8.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení č. 273/2004
Čl. 5 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Dokumentace a záznamy uvedené 
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v odstavcích 1 až 4 se uchovávají po dobu 
dvou let od konce kalendářního roku, 
v němž byla operace uvedená v odstavci 1 
provedena, a na požádání musí být 
okamžitě dostupné příslušným orgánům 
pro účely kontroly.“

Or. en

Odůvodnění

Úmluva OSN, ze které tato povinnost vychází, vyžaduje, aby se dokumentace uchovávala 
pouze po dobu dvou let. Neexistuje žádný zřejmý důvod pro to, aby se veškerá dokumentace 
v EU uchovávala po dobu nejméně tří let.

Pozměňovací návrh 33
Zbigniew Ziobro

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6 
Nařízení č. 273/2004
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hospodářské subjekty oznámí neprodleně 
příslušným orgánům všechny okolnosti, 
jako jsou neobvyklé objednávky nebo
operace s uvedenými látkami, jež mají být 
uvedeny na trh, které naznačují, že tyto 
látky mohou být zneužity při nedovolené 
výrobě omamných nebo psychotropních 
látek. Za tímto účelem hospodářské 
subjekty poskytnou veškeré dostupné 
informace umožňující příslušným orgánům 
ověřit zákonnost příslušné objednávky nebo 
obchodu.

Hospodářské subjekty oznámí neprodleně 
příslušným orgánům všechny operace 
s uvedenými látkami, jež mají být uvedeny 
na trh, které naznačují, že tyto látky mohou 
být zneužity při nedovolené výrobě 
omamných nebo psychotropních látek. Za 
tímto účelem hospodářské subjekty 
poskytnou veškeré dostupné informace 
umožňující příslušným orgánům ověřit 
zákonnost příslušné objednávky nebo 
obchodu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
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Nařízení č. 273/2004
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 15a, pokud jde o požadavky 
a podmínky pro podávání informací 
hospodářskými subjekty podle odstavce 2.

3. Komise je po konzultaci s evropským 
inspektorem ochrany údajů zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15a, pokud jde 
o požadavky a podmínky pro podávání 
informací hospodářskými subjekty podle 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 6
Nařízení č. 273/2004
Čl. 8 – odst. 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Hospodářské subjekty neposkytnou 
osobní údaje zpracovávané podle tohoto 
nařízení jiným příjemcům, než jsou 
příslušné orgány.

Or. en

Odůvodnění

Raději „podle tohoto nařízení“ než „podle tohoto článku“.

Pozměňovací návrh 36
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení č. 273/2004
Článek 13 a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Vkládá se nový článek 13a, který zní: vypouští se
„Článek 13a
Databáze
Komise vytvoří evropskou databázi 
prekursorů drog, jež bude plnit tyto 
funkce:
a) usnadní výměnu informací podle čl. 13 
odst. 1, jejich syntézu a analýzu na úrovni 
Unie a podávání zpráv Mezinárodnímu 
úřadu pro kontrolu omamných látek podle 
čl. 13 odst. 2;
b) vytvoří evropský rejstřík hospodářských 
subjektů a uživatelů, kterým bylo uděleno 
povolení podle čl. 3 odst. 2 nebo registrace 
podle čl. 3 odst. 6;
c) umožní hospodářským subjektům 
poskytovat příslušným orgánům 
informace o svých operacích podle čl. 8 
odst. 2 v elektronické formě, jak je 
stanoveno v prováděcích opatřeních 
přijatých podle článku 14.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vytvoří evropskou databázi 
prekursorů drog, jež bude plnit tyto funkce:

Po přijetí aktů v přenesené pravomoci 
uvedených v čl. 3 odst. 9 Komise zřídí
evropskou databázi prekursorů drog, jež 
bude plnit tyto funkce:

Or. de
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Pozměňovací návrh 38
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 a – odst. 1 b, 1 c a 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Informace získané na základě tohoto 
nařízení včetně osobních údajů se použijí 
v souladu s platnými právními předpisy 
o ochraně osobních údajů a nesmějí být 
uchovávány déle, než je k tomuto účelu 
nezbytné. Zpracování zvláštních kategorií 
údajů uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 
95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 
45/2001 se zakazuje. Propojení nebo 
korelace osobních údajů obsažených 
v evropské databázi s dalšími databázemi 
pro jiné účely se zakazuje.
1c. Subjekt údajů obdrží informace 
týkající se účelu zpracování a uchovávání 
údajů, kategorií zpracovávaných 
a uchovávaných údajů, totožnosti správce 
údajů, totožnosti příjemců údajů, 
informace týkající se práva na přístup,
opravu nebo výmaz osobních údajů 
subjektu údajů, správních a soudních 
prostředků a kontaktní údaje orgánu 
dohledu uvedeného v článku 13b odst. 1.
1d. Komise v souladu s články 10 a 11 
nařízení (ES) č. 45/2001 zveřejní jasným 
a srozumitelným způsobem souhrnné 
oznámení o ochraně osobních údajů 
týkající se evropské databáze.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je technickou opravou PN 14 návrhu zprávy.
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Pozměňovací návrh 39
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 a – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace shromážděné v souladu s tímto 
nařízením mohou být použity pouze pro 
účely boje proti nezákonnému obchodu 
s drogami a prekursory drog a s ním 
související trestné činnosti a nesmějí být 
uchovávány déle než je pro tyto účely
nutné. Zpracování zvláštních kategorií 
údajů uvedených v čl. 8 odst. 1 směrnice 
95/46/ES a čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 
45/2001 se zakazuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 40
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 9
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 a – odst. 1 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Subjekt údajů obdrží informace týkající se 
účelu zpracování a uchovávání údajů, 
kategorií zpracovávaných a uchovávaných 
údajů, totožnosti správce údajů, totožnosti 
příjemců údajů, informace týkající se 
práva na přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, informace týkající se 
správních a soudních prostředků 
a kontaktní údaje orgánu dohledu 
uvedeného v článku 13b odst. 1.
Některé z těchto informací nebo veškeré 
tyto informace mohou být neposkytnuty, 
pokud by tak bylo ohroženo správní či 
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soudní vyšetřování nebo postupy, pokud 
by to bránilo prevenci, vyšetřování, 
odhalování nebo stíhání trestných činů 
nebo pokud by to ohrožovalo veřejnou 
bezpečnost nebo bezpečnost státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Anna Hedh

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 b – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen článek 13 směrnice 
95/46/ES, osobní údaje získané nebo 
zpracovávané na základě tohoto nařízení 
se použijí výhradně za účelem prevence 
zneužití uvedených látek.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je opravou PN 8 návrhu zprávy. Aby byla zajištěna přiměřená 
ochrana údajů, je důležité stanovit účel, k němuž budou osobní údaje podle tohoto nařízení 
zpracovávány (omezení účelu). Zároveň by měla být zachována možnost, kterou nyní 
příslušným vnitrostátním orgánům dává směrnice o ochraně údajů, a sice využívat poskytnuté 
údaje pro účely prevence, vyšetřování či stíhání trestných činů (k odhalení a rozbití sítí 
obchodu s drogami), a to v řádně odůvodněných případech a v rámci vnitrostátních právních 
předpisů o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 42
Kyriacos Triantaphyllides

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 13 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpracování osobních údajů ze strany 
Komise, a to i pro účely evropské databáze 
stanovené v článku 13a, se provádí 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 a pod 
dohledem evropského inspektora ochrany 
údajů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Sophia in 't Veld

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (ES) č. 273/2004
Článek 13 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) Vkládá se nový článek 13c, který zní:
„Článek 13c
Akty v přenesené pravomoci
Komise je po konzultaci s evropským 
inspektorem ochrany údajů zmocněna 
k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 15a, pokud jde 
o kategorie osobních údajů, které mají být
zpracovávány pro evropskou databázi, 
postupy, podle nichž mohou subjekty 
údajů vykonávat svá práva na přístup, 
opravu a výmaz a případně vznášet 
námitky a blokovat údaje.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kyriacos Triantaphyllides
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Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidla pro zadávání informací 
uvedených v čl. 8 odst. 2 do evropské 
databáze, případně v elektronické podobě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Hubert Pirker

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 273/2004
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise zhodnotí provádění a fungování 
tohoto nařízení do [78 měsíců po vstupu 
v platnost tohoto pozměněného nařízení].“

3. Komise zhodnotí provádění a fungování 
tohoto nařízení do [60 měsíců po vstupu 
v platnost tohoto pozměněného nařízení].“

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Jean-Pierre Audy

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Toto nařízení je závazné 
v celém rozsahu a přímo použitelné ve 
všech členských státech.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie. Toto nařízení se 
konsoliduje s nařízením, které mění, do 
jednoho měsíce od vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Toto nařízení je závazné 
v celém rozsahu a přímo použitelné ve 
všech členských státech.

Or. fr
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