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Alteração 22
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Deve ser criada uma base de dados 
europeia de precursores de drogas, a fim 
de simplificar a notificação de 
informações pelos Estados-Membros no 
que diz respeito às apreensões e às 
remessas intercetadas, criar um registo 
europeu de operadores e utilizadores 
titulares de uma licença ou registados, o 
que facilitará a verificação da 
legitimidade das transações comerciais 
que envolvam substâncias inventariadas, 
e permitir que os operadores informem as 
autoridades competentes sobre as 
transações legais que envolvam 
substâncias inventariadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 23
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Deve ser criada uma base de dados 
europeia de precursores de drogas, a fim de 
simplificar a notificação de informações 
pelos Estados-Membros no que diz respeito 
às apreensões e às remessas intercetadas, 
criar um registo europeu de operadores e 
utilizadores titulares de uma licença ou 
registados, o que facilitará a verificação da 
legitimidade das transações comerciais que 
envolvam substâncias inventariadas, e 
permitir que os operadores informem as 

(10) Deve ser criada uma base de dados 
europeia de precursores de drogas, a fim de 
simplificar a notificação de informações 
pelos Estados-Membros no que diz respeito 
às apreensões e às remessas intercetadas,
da forma menos intrusiva possível no que 
se refere ao tratamento de dados pessoais, 
tendo em conta o princípio da limitação 
de dados e as técnicas mais recentes no 
domínio das tecnologias de proteção da 
privacidade, criar um registo europeu de 
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autoridades competentes sobre as 
transações legais que envolvam substâncias 
inventariadas.

operadores e utilizadores titulares de uma 
licença ou registados, o que facilitará a 
verificação da legitimidade das transações 
comerciais que envolvam substâncias 
inventariadas, e permitir que os operadores 
informem as autoridades competentes 
sobre as transações legais que envolvam 
substâncias inventariadas.

Or. en

Alteração 24
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O Regulamento (CE) n.º 273/2004 
prevê o tratamento de dados. Tal pode 
igualmente abranger dados pessoais cujo 
tratamento deve ser assegurado em 
conformidade com o direito da União.

(11) O Regulamento (CE) n.º 273/2004 
prevê o tratamento de informações, 
incluindo o tratamento de dados pessoais, 
a fim de permitir que as autoridades 
competentes acompanhem a colocação no 
mercado de precursores de drogas e de 
prevenir o desvio das substâncias 
inventariadas.
O tratamento de dados pessoais deve ser 
assegurado em conformidade com a 
legislação da União relativa à proteção de 
dados e, em particular, com requisitos 
relacionados com a qualidade dos dados, 
a proporcionalidade, a limitação da 
finalidade e com os direitos em matéria de 
informação, acesso, retificação dos dados, 
supressão e bloqueio dos dados, com 
medidas organizacionais e técnicas e com 
transferências internacionais de dados 
pessoais. Os dados devem ser adequados, 
exatos, relevantes e não excessivos em 
relação à finalidade para a qual são 
recolhidos. Não devem ser tratados 
durante mais tempo do que o necessário 
para a finalidade para a qual são 
recolhidos e a sua exatidão deve ser 
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revista regularmente. O tratamento de 
dados deve ser realizado sob a supervisão 
das autoridades competentes dos 
Estados-Membros, em particular as 
entidades públicas independentes 
nomeadas pelos Estados-Membros para o 
tratamento de dados pessoais nos 
Estados-Membros. O tratamento deve ser 
igualmente realizado sob supervisão da 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, tendo em conta o tratamento de 
dados pessoais realizado pela Comissão 
no âmbito do presente regulamento.
Para que as autoridades competentes em 
matéria de aplicação da lei possam 
detetar, prevenir, investigar ou reprimir 
infrações penais relacionadas com o 
tráfico de estupefacientes, os 
Estados-Membros podem adotar medidas 
legislativas que garantam o acesso das 
suas autoridades competentes a dados 
pessoais tratados nos termos do presente 
regulamento para os fins acima referidos 
e desde que tal seja necessário, 
proporcionado e sujeito a salvaguardas 
adequadas. Uma vez que este tratamento 
constitui uma restrição do direito 
fundamental à proteção dos dados 
pessoais, o mesmo deve ser interpretado 
de forma restritiva e em conformidade 
com os requisitos estabelecidos na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Este tratamento deve 
apenas ser efetuado caso a caso e desde 
que as autoridades competentes em 
matéria de aplicação da lei tenham 
motivos razoáveis para acreditar que este 
tratamento contribuirá, de forma 
significativa, para a prevenção, deteção 
ou investigação de infrações penais 
relacionadas com o tráfico de 
estupefacientes.

Or. en
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Justificação

A presente alteração constitui uma correção da alteração 2 do projeto de relatório e está 
relacionada com a alteração proposta no artigo 13.º, alínea b). É importante especificar mais 
pormenorizadamente os elementos essenciais das operações de tratamento de dados incluídas 
no presente regulamento. Apesar de a maior parte do tratamento de dados se aplicar a 
empresas ou pessoas coletivas, em muitos casos também são identificáveis pessoas 
singulares. A presente alteração tem em conta as recomendações da Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados.

Alteração 25
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A fim de alcançar os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 273/2004, deve ser 
delegado à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, com vista a especificar os 
requisitos e as condições aplicáveis à 
concessão de licença e ao registo, à 
obtenção e utilização das declarações de 
cliente, à documentação e rotulagem de 
misturas, à transmissão de informações 
pelos operadores sobre as transações que 
envolvam substâncias inventariadas e à 
base de dados europeia sobre os 
operadores e utilizadores titulares de uma 
licença ou registados, bem como para 
alterar os anexos. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.

(15) A fim de alcançar os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 273/2004, deve ser 
delegado à Comissão o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, com vista a especificar os 
requisitos e as condições aplicáveis à 
concessão de licença e ao registo, à 
obtenção e utilização das declarações de 
cliente, à documentação e rotulagem de 
misturas, à transmissão de informações 
pelos operadores sobre as transações que 
envolvam substâncias inventariadas e para 
alterar os anexos. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.

Or. en

Alteração 26
Kyriacos Triantaphyllides
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Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Deve ser utilizado o procedimento de 
exame para adotar os atos de execução 
destinados a estabelecer as condições de 
transmissão das declarações de cliente por 
via eletrónica e as modalidades de 
introdução de informações sobre as 
transações de operadores que envolvam 
substâncias inventariadas na base de 
dados europeia.

(18) Deve ser utilizado o procedimento de 
exame para adotar os atos de execução 
destinados a estabelecer as condições de 
transmissão das declarações de cliente por 
via eletrónica.

Or. en

Alteração 27
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) «Utilizador»: qualquer pessoa singular 
ou coletiva que possua uma substância 
inventariada e esteja envolvida na 
transformação, formulação, consumo, 
armazenagem, conservação, tratamento, 
enchimento de recipientes, transferência 
entre recipientes, mistura, transformação 
ou qualquer outra utilização das 
substâncias inventariadas.

 (h) «Utilizador»: qualquer pessoa singular 
ou coletiva que não seja operador legítimo 
e que possua uma substância inventariada e 
esteja envolvida na transformação, 
formulação, consumo, armazenagem, 
conservação, tratamento, enchimento de 
recipientes, transferência entre recipientes, 
mistura, transformação ou qualquer outra 
utilização das substâncias inventariadas.

Or. de

Justificação

Com base no parecer do Comité Económico e Social Europeu.
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Alteração 28
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2 – alínea f)
Regulamento (CE) n.° 273/2004
Artigo 3 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades competentes incluirão 
os operadores e utilizadores detentores da 
licença prevista no n.º 2 ou do registo a 
que se refere o n.º 6 na Base de Dados 
Europeia de Precursores de Drogas, que 
deverá ser criada pela Comissão em 
conformidade com o artigo 13.º-A.

Suprimido

Or. en

Alteração 29
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 273/2004 
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 15.º-A, a fim de estabelecer:

9. A Comissão, após consulta da 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 15.º-A, a fim de estabelecer:

Or. en

Alteração 30
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2 – alínea f)
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Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 3 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 15.º-A, a fim de estabelecer:

9. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 15.º-A, a fim de estabelecer:

(a) os requisitos e condições de concessão 
da licença prevista no n.º 2;

(a) os requisitos e condições de concessão 
da licença prevista no n.º 2, assim como as 
categorias de dados, incluindo dados 
pessoais, a fornecer;

(b) os requisitos e condições do registo a 
que se refere o n.º 6;

(b) os requisitos e condições do registo a 
que se refere o n.º 6, assim como as 
categorias de dados, incluindo dados 
pessoais, a fornecer; bem como

(c) os requisitos e condições para a 
inclusão dos operadores e utilizadores 
detentores de uma licença ou registo na 
Base de Dados Europeia de Precursores de 
Drogas referida no n.º 8.

(c) os requisitos e condições para a 
inclusão dos operadores e utilizadores 
detentores de uma licença ou registo na 
Base de Dados Europeia de Precursores de 
Drogas referida no n.º 8.

(c-A) As categorias de dados pessoais 
referidas nas alíneas a) e b) do primeiro 
parágrafo não devem incluir dados 
sensíveis na aceção do artigo 8.º, n.º 1, da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma correção de ordem técnica da alteração 6 do projeto de 
relatório.

Alteração 31
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 2 – alínea f)
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 3 – n.° 9 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) os requisitos e condições para a 
inclusão dos operadores e utilizadores 
detentores de uma licença ou registo na 
Base de Dados Europeia de Precursores 
de Drogas referida no n.º 8.

Suprimido

Or. en

Alteração 32
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 5 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 5.º, o n.º 5 passa a ter a 
seguinte redação:
«5. A documentação e os registos 
referidos nos n.ºs 1 a 4 devem ser 
conservados durante dois anos a contar 
do termo do ano civil em que tiver sido 
efetuada a transação referida no n.º 1 e 
estar imediatamente disponíveis para uma 
eventual inspeção sempre que as 
autoridades competentes o solicitarem.»

Or. en

Justificação

A Convenção das Nações Unidas na qual se baseia esta obrigação exige que a documentação 
seja conservada durante um período de apenas dois anos. Não é definida uma razão clara 
para que toda a documentação seja conservada na UE durante pelo menos dois ou três anos.

Alteração 33
Zbigniew Ziobro
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6 
Regulamento n.º 273/2004
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os operadores deverão notificar 
imediatamente as autoridades competentes 
de quaisquer circunstâncias, tal como 
encomendas ou transações inabituais de 
substâncias inventariadas a serem 
colocadas no mercado, que sugiram que 
essas substâncias podem ser desviadas para 
o fabrico ilícito de estupefacientes ou de 
substâncias psicotrópicas. Para isso, os 
operadores deverão facultar todas as 
informações disponíveis que permitam às 
autoridades competentes verificar a 
legitimidade da encomenda ou transação em 
causa.

Os operadores deverão notificar 
imediatamente as autoridades competentes 
de quaisquer transações de substâncias 
inventariadas a serem colocadas no 
mercado, que sugiram que essas 
substâncias podem ser desviadas para o 
fabrico ilícito de estupefacientes ou de 
substâncias psicotrópicas. Para isso, os 
operadores deverão facultar todas as 
informações disponíveis que permitam às 
autoridades competentes verificar a 
legitimidade da encomenda ou transação 
em causa.

Or. pl

Alteração 34
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
15.º-A, a fim de estabelecer os requisitos e 
condições da notificação de informações 
pelos operadores como referida no n.º 2.

3. A Comissão, após consulta da 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados, fica habilitada a adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
15.º-A, a fim de estabelecer os requisitos e 
condições da notificação de informações 
pelos operadores como referida no n.º 2.

Or. en
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Alteração 35
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 8 – nº 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os operadores não devem divulgar 
os dados pessoais tratados nos termos do 
presente regulamento a destinatários que 
não as autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Deve ler-se «nos termos do presente regulamento» e não «nos termos do presente artigo».

Alteração 36
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13°-A

Texto da Comissão Alteração

(9) É inserido o seguinte artigo 13.º-A: Suprimido
«Artigo 13.º-A
Base de dados
A Comissão deve criar uma Base de 
Dados Europeia de Precursores de 
Drogas com as seguintes funções:
(a) Facilitar a comunicação das 
informações referidas no n.º 1 do artigo 
13.º, a sua análise e síntese a nível da 
União, bem como a elaboração de 
relatórios destinados ao Conselho 
Internacional de Controlo de 
Estupefacientes, em conformidade com o 
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n.º 2 do artigo 13.º;
(b) Criar um registo europeu de 
operadores e utilizadores, aos quais tenha 
sido concedida uma licença nos termos do 
n.º 2 do artigo 3.º, ou um registo nos 
termos do n.º 6 do artigo 3.º,
(c) Permitir aos operadores fornecer às 
autoridades competentes informações 
sobre as suas transações em 
conformidade com o n.º 2 do artigo 8.º, 
por via eletrónica, tal como especificado 
nas medidas de execução adotadas ao 
abrigo do artigo 14.º»

Or. en

Alteração 37
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13.º-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve criar uma Base de Dados 
Europeia de Precursores de Drogas com as 
seguintes funções:

Na sequência da adoção dos atos 
delegados mencionados no artigo 3.º, 
n.º 9, a Comissão deve criar uma Base de 
Dados Europeia de Precursores de Drogas 
com as seguintes funções:

Or. de

Alteração 38
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-A – n.°s 1-B, 1-C e 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. As informações obtidas nos termos 
do presente regulamento, incluindo dados 
pessoais, devem ser utilizadas em 
conformidade com a legislação aplicável 
em matéria de proteção de dados pessoais 
e não devem ser conservadas durante 
mais tempo do que o necessário à sua 
finalidade. É proibido o tratamento das 
categorias especiais de dados referidas no 
artigo 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE e no 
artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001. É proibida a interligação ou 
correlação de dados pessoais contidos na 
Base de Dados Europeia com outras bases 
de dados para outros fins.
1-C. O titular dos dados deve ser 
informado sobre a finalidade do 
tratamento e da conservação dos dados, as 
categorias de dados tratados e 
conservados, a identidade do responsável 
pelo tratamento dos dados, a identidade 
dos destinatários, as informações relativas 
ao direito de acesso, retificação ou 
supressão dos dados pessoais do 
interessado, os recursos administrativos e 
judiciais disponíveis e os contactos da 
autoridade supervisora referida no artigo 
13.º-B, n.º 1.
1-D. A Comissão deve, de forma clara e 
compreensível, colocar à disposição do 
público uma declaração de privacidade 
abrangente relativa à Base de Dados 
Europeia, em conformidade com os 
artigos 10.º e 11.º do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma correção de ordem técnica da alteração 14 do projeto de 
relatório.
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Alteração 39
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-A – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A informação recolhida nos termos do 
presente regulamento apenas pode ser 
utilizada para efeitos de luta contra o 
tráfico de drogas e de precursores e 
atividades criminosas conexas e não pode 
ser conservada durante mais tempo do 
que o necessário para esses efeitos. É 
proibido o tratamento das categorias 
especiais de dados referidas no artigo 8.º, 
n.º 1, da Diretiva 95/46/CE e no artigo 
10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 45/2001.

Or. de

Alteração 40
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-A – parágrafo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O titular dos dados deve ser informado 
sobre a finalidade do tratamento e da 
conservação dos dados, as categorias de 
dados tratados e conservados, a 
identidade do responsável pelo tratamento 
dos dados, a identidade dos destinatários, 
as informações relativas ao direito de 
acesso, retificação ou supressão dos dados 
pessoais, os recursos administrativos e 
judiciais disponíveis e os contactos da 
autoridade supervisora referida no artigo 
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13.º-B, n.º 1.
Parte ou a totalidade desta informação 
pode ser retida se puser em causa as 
investigações ou os procedimentos 
administrativos ou judiciais, dificultar a 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou 
comprometer a segurança pública ou 
nacional.

Or. de

Alteração 41
Anna Hedh

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-B – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo do artigo13.º da 
Diretiva 95/46/CE, os dados pessoais 
obtidos ou tratados nos termos do 
presente regulamento devem ser utilizados 
apenas para prevenir o desvio das 
substâncias inventariadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração constitui uma correção da alteração 8 do projeto de relatório. Para 
assegurar uma proteção de dados adequada, é necessário definir a finalidade para a qual 
serão tratados os dados pessoais, nos termos do presente regulamento (limitação da 
finalidade do tratamento). Ao mesmo tempo, deve manter-se a possibilidade atualmente 
disponível ao abrigo da Diretiva relativa à Proteção de Dados de as autoridades nacionais 
competentes – em casos devidamente justificados e nos termos das normas nacionais de 
proteção de dados – utilizarem os dados fornecidos para a prevenção, investigação ou 
repressão de infrações penais (a fim de desvendar e desmantelar redes de tráfico de 
estupefacientes).
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Alteração 42
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais pela 
Comissão, incluindo para efeitos da base 
de dados europeia referida no artigo 
13.º-A, é efetuado nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e sob 
a supervisão da Autoridade Europeia para 
a Proteção de Dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 43
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 13-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É inserido o seguinte artigo 13.º-C:
«Artigo 13.º-C
Atos delegados
A Comissão, após consulta da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados, fica 
habilitada a adotar atos delegados em
conformidade com o artigo 15.º-A, no que 
respeita às categorias de dados pessoais a 
ser tratadas para efeitos da Base de Dados 
Europeia, aos procedimentos pelos quais 
os titulares dos dados podem exercer os 
seus direitos de acesso, retificação, 
supressão e, se apropriado, objeção e 
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bloqueio dos dados.» 

Or. en

Alteração 44
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 14 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As normas relativas à notificação das 
informações referidas no n.º 2 do artigo 
8.º, por via eletrónica para inclusão na 
base de dados europeia, se for caso disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 45
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 12
Regulamento (CE) n.º 273/2004
Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A Comissão avaliará a aplicação e o 
funcionamento do presente regulamento 
[78 meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento de 
alteração].»

(3) A Comissão avaliará a aplicação e o 
funcionamento do presente regulamento 
[60 meses a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento de 
alteração].»

Or. de

Alteração 46
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. Será 
consolidado com o regulamento por ele 
modificado no prazo de um mês a contar 
da data da sua entrada em vigor. O 
presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

Or. fr


