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Ändringsförslag 22
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det bör inrättas en europeisk databas 
för narkotikaprekursorer för att förenkla 
medlemsstaternas rapportering av beslag 
och stoppade leveranser, för att skapa ett 
europeiskt register över marknadsaktörer 
och användare som beviljats tillstånd eller 
registrering, något som kommer att 
underlätta kontrollen av att kommersiella 
transaktioner med förtecknade ämnen är 
lagliga, och för att göra det möjligt för 
marknadsaktörerna att förse de behöriga 
myndigheterna med uppgifter om sina 
lagliga transaktioner med förtecknade 
ämnen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 23
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det bör inrättas en europeisk databas 
för narkotikaprekursorer för att förenkla 
medlemsstaternas rapportering av beslag 
och stoppade leveranser, för att skapa ett 
europeiskt register över marknadsaktörer 
och användare som beviljats tillstånd eller 
registrering, något som kommer att 
underlätta kontrollen av att kommersiella 
transaktioner med förtecknade ämnen är 
lagliga, och för att göra det möjligt för 
marknadsaktörerna att förse de behöriga 

(10) Det bör inrättas en europeisk databas 
för narkotikaprekursorer för att förenkla 
medlemsstaternas rapportering av beslag 
och stoppade leveranser – på ett så föga 
ingripande sätt som möjligt vad gäller 
behandlingen av personuppgifter och med 
beaktande av principen om 
uppgiftsminimering och av de senaste 
integritetsfrämjande teknikerna –, för att 
skapa ett europeiskt register över 
marknadsaktörer och användare som 
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myndigheterna med uppgifter om sina 
lagliga transaktioner med förtecknade 
ämnen.

beviljats tillstånd eller registrering, något 
som kommer att underlätta kontrollen av 
att kommersiella transaktioner med 
förtecknade ämnen är lagliga, och för att 
göra det möjligt för marknadsaktörerna att 
förse de behöriga myndigheterna med 
uppgifter om sina lagliga transaktioner med 
förtecknade ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 24
Anna Hedh

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Förordning (EG) nr 273/2004 tar upp 
databehandling. Detta kan också gälla 
databehandling av personuppgifter, som 
bör göras i enlighet med unionens 
lagstiftning.

(11) Förordning (EG) nr 273/2004 tar upp 
informationsbehandling, inklusive 
behandling av personuppgifter, i syfte att 
ge de behöriga myndigheterna möjlighet 
att övervaka utsläppande på marknaden 
av narkotikaprekursorer samt att 
förhindra avledning av förtecknade 
ämnen.

Behandlingen av personuppgifter bör ske 
i enlighet med unionens lagstiftning om 
uppgiftsskydd och särskilt med kraven 
avseende uppgiftskvalitet, 
proportionalitet, ändamålsbegränsning 
och rätten till information, tillgång, 
rättelse av uppgifter, radering och 
blockering, organisatoriska och tekniska 
åtgärder samt internationella 
överföringar av personuppgifter. 
Uppgifterna bör vara adekvata, korrekta, 
relevanta och inte alltför omfattande i 
förhållande till det ändamål för vilket de 
samlades in. De bör inte behandlas under 
en längre tid än vad som är nödvändigt 
för det ändamål för vilket de samlades in, 
och deras korrekthet bör regelbundet 
kontrolleras. Behandlingen av 
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uppgifterna bör ske under tillsyn av 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, 
särskilt de offentliga oberoende 
myndigheter som medlemsstaterna utsett, 
vad gäller den behandling av 
personuppgifter som sker i 
medlemsstaterna. Den bör också ske 
under tillsyn av 
Europeiska datatillsynsmannen vad gäller 
den behandling av personuppgifter som 
kommissionen utför inom ramen för 
denna förordning.
För att ge de brottsbekämpande 
myndigheterna möjlighet att upptäcka, 
förhindra, utreda och lagföra brott som 
omfattar handel med narkotika bör det 
vara tillåtet för medlemsstaterna att anta 
lagstiftningsåtgärder för att ge sina 
behöriga myndigheter tillgång till 
personuppgifter som behandlats i enlighet 
med denna förordning för ovannämnda 
ändamål och i den mån det är nödvändigt, 
proportionerligt och omfattas av adekvata 
skyddsåtgärder. Eftersom denna 
behandling utgör en begränsning av den 
grundläggande rätten till skydd av 
personuppgifter bör den tolkas 
återhållsamt och i enlighet med kraven i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna och den 
europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. Denna 
behandling bör äga rum endast från fall 
till fall och under förutsättning att de 
behöriga brottsbekämpande 
myndigheterna har skäliga grunder att 
anta att behandlingen i fråga på ett 
avgörande sätt kommer att hjälpa dem att 
förhindra, upptäcka eller utreda brott som 
omfattar handel med narkotika.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag innebär en rättelse av ändringsförslag 2 i förslaget till betänkande, 
med en koppling till den ändring som föreslås i artikel 13b. Det är viktigt att närmare ange de 
väsentliga delarna för de uppgiftsbehandlingar som ingår i denna förordning. Merparten av 
uppgiftsbehandlingen kommer att gälla företag eller juridiska personer, men i många fall 
kommer även fysiska personer att vara identifierbara. I detta ändringsförslag beaktas 
rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 25
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att uppnå målen i förordning (EG) 
nr 273/2004 bör befogenhet att anta akter i 
enlighet med artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen så att den kan 
fastställa krav och villkor för beviljande av 
tillstånd och registrering, för erhållande 
och användning av kundförsäkringar, för 
dokumentation och märkning av 
blandningar, för marknadsaktörernas 
tillhandahållande av information om 
transaktioner med förtecknade ämnen, för 
förteckning av marknadsaktörer och 
användare som har beviljats tillstånd eller 
registrering i det europeiska registret och 
för att ändra bilagorna. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

(15) För att uppnå målen i förordning 
(EG) nr 273/2004 bör befogenhet att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen så att den kan 
fastställa krav och villkor för beviljande av 
tillstånd och registrering, för erhållande 
och användning av kundförsäkringar, för 
dokumentation och märkning av 
blandningar, för marknadsaktörernas 
tillhandahållande av information om 
transaktioner med förtecknade ämnen och 
för att ändra bilagorna. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 26
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Skäl 18
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Granskningsförfarandet bör användas 
för antagandet av genomförandeakter för 
att fastställa detaljbestämmelser för hur 
kundförsäkringar ska tillhandahållas i 
elektronisk form och för hur 
marknadsaktörernas information om 
transaktioner med förtecknade ämnen ska 
överföras till den europeiska databasen.

(18) Granskningsförfarandet bör användas 
för antagandet av genomförandeakter för 
att fastställa detaljbestämmelser för hur 
kundförsäkringar ska tillhandahållas i 
elektronisk form.

Or. en

Ändringsförslag 27
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led b
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”h) användare: varje fysisk eller juridisk 
person som innehar ett förtecknat ämne 
och deltar i beredning, framställning, 
konsumtion, lagring, förvaring, behandling, 
fyllning i behållare, överföring från en 
behållare till en annan, blandning, 
omvandling eller annan användning av 
förtecknade ämnen.”

”h) användare: varje fysisk eller juridisk 
person som inte är en marknadsaktör och 
som innehar ett förtecknat ämne och deltar 
i beredning, framställning, konsumtion, 
lagring, förvaring, behandling, fyllning i 
behållare, överföring från en behållare till 
en annan, blandning, omvandling eller 
annan användning av förtecknade ämnen.”

Or. de

Motivering

Ur Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande.

Ändringsförslag 28
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led f
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Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 3 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”8. De behöriga myndigheterna ska föra 
in de marknadsaktörer och användare 
som har fått ett sådant tillstånd som avses 
i punkt 2 eller en sådan registrering som 
avses i punkt 6 i en europeisk databas för 
narkotikaprekursorer som ska utvecklas 
av kommissionen i enlighet med 
artikel 13a.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led f
Förordning (EG) nr 273/2004 
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 15a 
med avseende på

9. Kommissionen ska efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen ha 
befogenhet att anta delegerade akter enligt 
artikel 15a med avseende på

Or. en

Ändringsförslag 30
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led f
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 3 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen ska ha befogenhet att 9. Kommissionen ska ha befogenhet att 
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anta delegerade akter enligt artikel 15a 
med avseende på

anta delegerade akter enligt artikel 15a 
med avseende på

(a) kraven och villkoren för beviljande av 
det tillstånd som avses i punkt 2,

(a) kraven och villkoren för beviljande av 
det tillstånd som avses i punkt 2 och de 
kategorier av uppgifter, inbegripet 
personuppgifter, som ska tillhandahållas,

(b) kraven och villkoren för beviljande av 
den registrering som avses i punkt 6,

(b) kraven och villkoren för beviljande av 
den registrering som avses i punkt 6 och de 
kategorier av uppgifter, inbegripet 
personuppgifter, som ska tillhandahållas,
och

(c) kraven och villkoren för införande av 
marknadsaktörer och användare som 
beviljats tillstånd eller registrering i den 
europeiska databas för 
narkotikaprekursorer som avses i punkt 8.”

(c) kraven och villkoren för införande av 
marknadsaktörer och användare som 
beviljats tillstånd eller registrering i den 
europeiska databas för 
narkotikaprekursorer som avses i punkt 8.

(ca) De kategorier av personuppgifter som 
avses i leden a och b i första stycket ska 
inte inbegripa känsliga uppgifter i 
den mening som avses i artikel 8.1 i 
direktiv 95/46/EG.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en teknisk rättelse av ändringsförslag 6 i förslaget till 
betänkande.

Ändringsförslag 31
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 2 – led f
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 3 – punkt 9 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) kraven och villkoren för införande av 
marknadsaktörer och användare som 
beviljats tillstånd eller registrering i den 
europeiska databas för 
narkotikaprekursorer som avses i 

utgår
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punkt 8.”

Or. en

Ändringsförslag 32
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 5 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 5 ska punkt 5 ersättas med 
följande:
”5. Den dokumentation och bokföring 
som avses i punkterna 1–4 ska bevaras i 
två år, räknat från utgången av det 
kalenderår då en sådan transaktion som 
avses i punkt 1 ägde rum, och hållas 
omedelbart tillgänglig för att på begäran 
kunna inspekteras av de behöriga 
myndigheterna.”

Or. en

Motivering

Enligt den FN-konvention som denna skyldighet grundas på ska dokumentationen bevaras i 
bara två år. Inget klart skäl har angetts till att all dokumentation ska bevaras i minst tre eller 
två år i EU.

Ändringsförslag 33
Zbigniew Ziobro

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6 
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1 Marknadsaktörerna ska omedelbart ”1. Marknadsaktörerna ska omedelbart 
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underrätta de behöriga myndigheterna om 
alla omständigheter – t.ex. ovanliga 
beställningar eller transaktioner som rör 
förtecknade ämnen som är avsedda att 
släppas ut på marknaden – som tyder på att 
sådana ämnen kan komma att avledas för 
olaglig framställning av narkotika eller 
psykotropa ämnen. Marknadsaktörerna ska 
därför lämna all tillgänglig information som 
gör det möjligt för de behöriga 
myndigheterna att kontrollera att 
beställningen eller transaktionen i fråga är 
laglig.

underrätta de behöriga myndigheterna om 
alla transaktioner som rör förtecknade 
ämnen avsedda att släppas ut på 
marknaden och som tyder på att sådana 
ämnen kan komma att avledas för olaglig 
framställning av narkotika eller psykotropa 
ämnen. Marknadsaktörerna ska därför 
lämna all tillgänglig information som gör 
det möjligt för de behöriga myndigheterna 
att kontrollera att beställningen eller 
transaktionen i fråga är laglig.

Or. pl

Ändringsförslag 34
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 15a beträffande krav och villkor för 
marknadsaktörernas tillhandahållande av 
information enligt punkt 2.”

3. Kommissionen ska efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen ha 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 15a beträffande krav 
och villkor för marknadsaktörernas 
tillhandahållande av information enligt 
punkt 2.”

Or. en

Ändringsförslag 35
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 8 – punkt 3a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Marknadsaktörerna får inte lämna ut 
personuppgifter enligt denna förordning 
till andra mottagare än de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

”Enligt denna förordning” snarare än ”enligt denna artikel”.

Ändringsförslag 36
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Följande artikel ska införas som 
artikel 13a:

utgår

”Artikel 13a
Databas

Kommissionen ska utveckla en europeisk 
databas för narkotikaprekursorer med 
följande funktioner:
(a) Att underlätta översändande av 
information i enlighet med artikel 13.1, 
sammanställning och analys av 
informationen på unionsnivå, samt 
rapportering till Internationella 
narkotikakontrollstyrelsen i enlighet med 
artikel 13.2.
(b) Att inrätta ett europeiskt register över 
marknadsaktörer och användare som har 
beviljats tillstånd i enlighet med artikel 3.2 
eller registrering i enlighet med artikel 
3.6.
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(c) Att göra det möjligt för 
marknadsaktörerna att förse de behöriga 
myndigheterna med information i 
elektronisk form om sina transaktioner i 
enlighet med artikel 8.2, enligt vad som 
anges i de genomförandeåtgärder som 
antagits i enlighet med artikel 14.”

Or. en

Ändringsförslag 37
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utveckla en europeisk 
databas för narkotikaprekursorer med 
följande funktioner:

I överensstämmelse med antagandet av de 
delegerade akter som avses i artikel 3.9 
ska kommissionen upprätta en europeisk 
databas för narkotikaprekursorer med 
följande funktioner:

Or. de

Ändringsförslag 38
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13a – punkterna 1b, 1c och 1d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Information som erhålls i enlighet 
med denna förordning, inbegripet 
personuppgifter, ska användas i enlighet 
med tillämplig lagstiftning om skydd av 
personuppgifter och får inte bevaras 
under en längre tid än vad som är 



PE506.184v01-00 14/19 AM\928880SV.doc

SV

nödvändigt för ändamålet med 
informationen. De särskilda kategorier av 
uppgifter som avses i artikel 8.1 i direktiv 
95/46/EG och i artikel 10.1 i förordning 
(EG) nr 45/2001 får inte behandlas. 
Personuppgifter i den europeiska 
databasen får inte sammankopplas eller 
korreleras med andra databaser för andra 
ändamål.
1c. En registrerad person ska få 
information om ändamålet med 
behandlingen och lagringen av 
uppgifterna, de kategorier av uppgifter 
som behandlas och lagras, den 
registeransvariges identitet, 
uppgiftsmottagarnas identitet, 
information om rätten till tillgång, rättelse
eller radering av den registrerades egna 
personuppgifter, tillgång till administrativ 
och rättslig prövning samt 
kontaktuppgifter för den 
tillsynsmyndighet som avses i 
artikel 13b.1.
1d. Kommissionen ska i enlighet med 
artiklarna 10 och 11 i förordning 
(EG) nr 45/2201 offentliggöra ett 
heltäckande integritetsmeddelande om 
den europeiska databasen på ett tydligt 
och begripligt sätt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en teknisk rättelse av ändringsförslag 14 i förslaget till 
betänkande.

Ändringsförslag 39
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13a – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Information som erhållits i enlighet 
med denna förordning får användas 
uteslutande för bekämpning av olaglig 
handel med narkotika och 
narkotikaprekursorer och av därmed 
sammanhängande brottslighet, och den 
får inte bevaras under en längre tid än 
vad som är nödvändigt för detta ändamål. 
De särskilda kategorier av uppgifter som 
avses i artikel 8.1 i direktiv 95/46/EG och i 
artikel 10.1 i förordning (EG) nr 45/2001 
får inte behandlas.

Or. de

Ändringsförslag 40
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 9
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13a – punkt 1b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. En registrerad person ska få 
information om ändamålet med 
behandlingen och lagringen av 
uppgifterna, de kategorier av uppgifter 
som behandlas och lagras, den 
registeransvariges identitet, 
uppgiftsmottagarnas identitet, 
information om rätten till tillgång, rättelse 
eller radering av den registrerades egna 
personuppgifter, tillgång till administrativ 
och rättslig prövning samt 
kontaktuppgifter för den 
tillsynsmyndighet som avses i 
artikel 13b.1.
Avvikelser från denna bestämmelse får 
göras i den mån den skulle kunna 
försvåra officiella eller rättsliga 
utredningar, förundersökningar eller 
förfaranden, hindra förhindrande, 
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upptäckande, utredning eller lagföring av 
brott eller äventyra den allmänna eller 
nationella säkerheten.

Or. de

Ändringsförslag 41
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13b – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 13 i direktiv 95/46/EG ska 
personuppgifter som erhållits eller 
behandlats i enlighet med denna 
förordning användas uteslutande för 
ändamålet att förhindra avledning av 
förtecknade ämnen.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en rättelse av ändringsförslag 8 i förslaget till betänkande. 
För att säkerställa lämpligt uppgiftsskydd är det viktigt att fastställa för vilka ändamål 
personuppgifter enligt denna förordning får behandlas (ändamålsbegränsning). Samtidigt bör 
man bevara den möjlighet som de behöriga nationella myndigheterna i nuläget har enligt 
dataskyddsdirektivet att i vederbörligen motiverade fall och med beaktande av nationella 
dataskyddsbestämmelser använda de erhållna uppgifterna för att förhindra, utreda eller 
lagföra brott (i syfte att upptäcka och eliminera nätverk för handel med narkotika).

Ändringsförslag 42
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13b – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska behandla 
personuppgifter, bland annat för den 
europeiska databas som föreskrivs i 
artikel 13a, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 och under 
tillsyn av Europeiska 
datatillsynsmannen.”

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Sophia in 't Veld

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 10a (nytt)
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 13c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Följande artikel ska införas som 
artikel 13c:

”Artikel 13c
Delegerade akter

Kommissionen ska efter samråd med 
Europeiska datatillsynsmannen ges 
befogenhet att anta delegerade akter 
enligt artikel 15a med avseende på de 
kategorier av personuppgifter som ska 
behandlas för den europeiska databasen 
och de förfaranden genom vilka de 
registrerade kan utöva sin rätt till tillgång, 
rättelse och radering av uppgifter och, om 
tillämpligt, rätten att invända mot och 
blockera uppgifter.” 

Or. en
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Ändringsförslag 44
Kyriacos Triantaphyllides

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 11
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Bestämmelser om hur den information 
som avses i artikel 8.2 ska tillhandahållas 
i elektronisk form till en europeisk 
databas, i förekommande fall.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 45
Hubert Pirker

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 12
Förordning (EG) nr 273/2004
Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Kommissionen ska utvärdera 
tillämpningen och genomförandet av 
förordningen senast [78 månader efter 
denna ändringsförordnings 
ikraftträdande].”

(3) Kommissionen ska utvärdera 
tillämpningen och genomförandet av 
förordningen senast [60 månader efter 
denna ändringsförordnings 
ikraftträdande].”

Or. de

Ändringsförslag 46
Jean-Pierre Audy

Förslag till förordning
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den Denna förordning träder i kraft den 
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tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Denna förordning är till 
alla delar bindande och direkt tillämplig i 
alla medlemsstater.

tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning. Den ska inom en månad 
efter sitt ikraftträdande konsolideras med 
den förordning som ändras genom den. 
Denna förordning är till alla delar bindande 
och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Or. fr


