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HENSTILLINGER

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK
Henstilling om en Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den
Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information
(ECB/2008/9)
(2008/C 251/01)
BEGRUNDELSE
1. INDLEDNING

Den 23. november 1998 vedtog Rådet for Den Europæiske
Union forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1). For at forordning
(EF) nr. 2533/98 fortsat kan fungere som et effektivt instrument
til udførelse af de opgaver vedrørende indsamling af statistisk
information, som udføres af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), bør en række ændringer nu overvejes.
I overensstemmelse med artikel 107, stk. 6, i traktaten om
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab har ECB tidligere forelagt Rådet sin henstilling ECB/1998/10 om Rådets forordning
(EF) om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk
information (2). Det er derfor hensigtsmæssigt at anvende den
samme fremgangsmåde til at fremlægge de foreslåede ændringer
til forordning (EF) nr. 2533/98.

2. KOMMENTARER TIL DE ENKELTE ARTIKLER

Artikel 1
Generel henvisning til ESCB's opgaver
I henhold til artikel 5, stk. 4, i statutten for Det Europæiske
System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank
(herefter »ESCB-statutten«) fastsætter Rådet, hvilke fysiske og
juridiske personer der er undergivet anmeldelseskrav. I henhold
til artikel 5, stk. 1, i ESCB-statutten og artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2533/98 kan ECB indsamle den statistiske information, der er nødvendig for at udføre ESCB's opgaver. I artikel 2,
stk. 2, i forordning (EF) nr. 2533/98 angives den referencerapporteringspopulation, hvorfra ECB indsamler den statistiske
information, sammen med en fortegnelse over specifikke statistiske formål, til hvilke der kan indsamles information. For at
(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
(2) EFT C 246 af 6.8.1998, s. 12.

mindske rapporteringsbyrden indsamles imidlertid i stigende
grad data, som på én gang tjener flere statistiske formål. Som
følge heraf er én-til-én sammenkædning af referencepopulationen med specifikke typer statistik ikke længere effektiv, og
derfor bør disse bestemmelser ændres.
Uanset denne generelle henvisning til ESCB's opgaver anbefaler
ECB, at der angives en vejledende fortegnelse over de statistiske
formål, til hvilke der kan indsamles statistik fra referencerapporteringspopulationen. Følgende formål vil være omfattet:
— »monetær og finansiel statistik«. I betragtning af integrationen af de finansielle markeder og de finansielle instrumenters voksende kompleksitet er denne betegnelse mere
hensigtsmæssig end den nuværende »finansielle statistikker«
— »betalings- og betalingssystemstatistik«. Denne betegnelse
anvendes i stedet for »betalingssystemstatistik« for at præcisere, at de formål, hvortil der kan indsamles statistik,
omfatter betalingsinformationer som en del af betalingssystemstatistik. Traktatens artikel 105, stk. 2, giver ESCB
mandat til at fremme betalingssystemernes smidige funktion.
I denne forbindelse er grundig information om både betalingsinfrastrukturer og de betalinger, der foretages via disse
infrastrukturer, nødvendig for ECB's pengepolitiske beslutningsproces, blandt andet i forbindelse med tilsynet med
disse markedsinfrastrukturer
— »statistik over betalingsbalancen og kapitalbalancen over for
udlandet«
— »statistik over finansiel stabilitet«. Da traktatens artikel 105,
stk. 5, tildeler ESCB opgaven at bidrage til en smidig
gennemførelse af de kompetente myndigheders politikker
vedrørende tilsyn med kreditinstitutter og det finansielle
systems stabilitet, kan dette kræve indsamling af de nødvendige makroprudentielle statistiske data.
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Justering af referencerapporteringspopulationen
De finansielle markeder bliver stadig mere komplekse, idet
finansielle transaktioner udført af og balancepositioner hos
forskellige typer finansielle formidlere, f.eks. monetære og finansielle institutioner, forsikringsselskaber og »financial vehicle
corporations«, griber mere og mere ind i hinanden. Dette kan
indebære, at ECB, for fortsat at kunne udføre sine opgaver, har
brug for sammenlignelige, regelmæssige og rettidige statistikker
for disse delsektorer. ECB bør derfor kunne indsamle den
nødvendige statistiske information, hvis fordelene herved
opvejer udgifterne, og hvis denne information ikke allerede
indsamles af andre organer. Som følge heraf bør referencerapporteringspopulationen nu omfatte sektoren finansielle selskaber
som helhed. Især bør den omfatte forsikringsselskaber og pensionskasser, der repræsenterer euroområdets næststørste delsektor
under finansielle selskaber, målt i finansielle aktiver. Desuden vil
den voksende opmærksomhed omkring de finansielle konsekvenser af den længere levetid samt den generelle udvikling i
retning af fondsbaserede pensionsordninger sandsynligvis øge
delsektoren forsikringsselskaber og pensionskassers betydning
for ECB's pengepolitiske beslutningstagning. I relation hertil
forvalter disse institutioner deres porteføljer langt mere aktivt
end førhen, hvilket øger deres relevans for pengepolitikken yderligere.
Desuden spiller finansielle hjælpeenheder en vigtig rolle på de
finansielle markeder og i deres samspil med andre finansielle
delsektorer. Derfor er det vigtigt også at kunne indsamle statistik
fra disse institutioner, hvis det skønnes nødvendigt.
Endelig kunne denne forordning med henblik på den
kommende ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af
25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (3) indeholde en dynamisk henvisning hertil.
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stk. 2, der omhandler det europæiske statistiske systems (ESS)
statistikker, udtrykkeligt angiver principperne for opstilling af
fællesskabsstatistikker (4). Ved at medtage ESCB's statistiske principper i forordning (EF) nr. 2533/98 præciseres det, at disse
principper gælder for ESCB's statistiske aktiviteter. Det vil ligeledes understrege, at den europæiske statistiske sektor har de
samme grundlæggende holdninger, selv om den er organiseret
på grundlag af to parallelle systemer og styringsstrukturer.

Forskrifter om tavshedspligt
Udveksling af fortrolig information inden for ESCB
For at mindske rapporteringsbyrden og undgå at indsamle data
mere end én gang samt for at sikre, at statistikkerne er af høj
kvalitet, og at ESCB udfører sine opgaver korrekt, er det nødvendigt at udvide udvekslingen af fortrolig statistisk information
inden for ESCB. I forbindelse med overførslen af fortrolig information mellem ECB og de nationale centralbanker og mellem
de nationale centralbanker indbyrdes er retlig klarhed desuden
påkrævet. Det bør derfor være muligt at overføre fortrolig statistisk information, der er indsamlet i henhold til statuttens
artikel 5, såfremt det er nødvendigt for udførelse af ESCB's
opgaver eller den effektive udvikling, udarbejdelse og formidling
af statistikker eller for at forbedre statistikkernes kvalitet. Ud fra
samme hensyn bør information, som allerede er til rådighed,
uanset det formål, hvortil denne information oprindeligt blev
indsamlet, i videst muligt omfang anvendes, samtidig med at
fortroligheden af denne information sikres, hvor dette er
påkrævet. Information bliver nemlig til statistisk information,
hvis den anvendes til udarbejdelse af statistikker, uanset hvilket
formål den oprindeligt er indsamlet til.

Udveksling af fortrolig information mellem ESCB og ESS
Overgangsordninger, der bør være permanente
Der bør gives mulighed for permanent at rapportere positioner
på tværs af eurolande samt de relaterede transaktioner. Dette er
nødvendigt med henblik på en opstilling af høj kvalitet af betalingsbalance og finansielle konti for euroområdet. I den
gældende lovramme blev denne rapportering indført for en
overgangsperiode kort efter indførelsen af den fælles valuta.
Erfaringer viser imidlertid, at denne rapportering fortsat er
påkrævet for at undgå begrænsninger i dataindsamlingssystemerne og mindske rapporteringsbyrden.

En udvidet udveksling af fortrolig information mellem ESCB og
ESS er nødvendig for at mindske rapporteringsbyrden, for at
sikre en effektiv udvikling, opstilling og formidling af europæiske statistikker eller for at forbedre kvaliteten. En sådan udveksling skal tilrettelægges således, at rapporteringsenhedernes tillid
til beskyttelsen af fortrolig information bevares. Både forordning
(EF) nr. 2533/98 og forslaget til forordning om europæisk statistik bør indeholde modsvarende bestemmelser, som giver
mulighed for en sådan udveksling af fortrolig information
mellem ESS og ESCB. Følgende almindelige principper bør være
gældende:

Statistiske principper

1) udvekslingen af fortrolige data mellem ESCB og ESS kan om
nødvendigt ske med henblik på at mindske rapporteringsbyrden, med henblik på en effektiv udvikling, udarbejdelse
eller formidling af europæiske statistikker eller med henblik
på forbedring af deres kvalitet

Forordning (EF) nr. 2533/98 bør henvise til de statistiske principper, der anvendes ved udviklingen, opstillingen og formidlingen af statistik med henblik på udførelsen af ESCB's opgaver.
Hverken artikel 5 i ESCB-statutten eller forordning (EF)
nr. 2533/98 indeholder på nuværende tidspunkt bestemmelser
om statistiske principper, hvorimod traktatens artikel 285,

2) udvekslingen af fortrolige data mellem ESCB og ESS bør
begrænses til statistiske formål, dvs. udelukkende med
henblik på opstilling af statistik inden for deres respektive
kompetenceområder

(3) EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1.

(4) »Fællesskabsstatistikker« er en del af »europæiske statistikker«, jf.
betragtningerne til forordning (EF) nr. (XX) om europæiske statistikker.
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3) fortrolige data, der udveksles, skal beskyttes mod uretmæssig
videregivelse
4) ESCB og ESS bør informere rapporteringsenhederne om, at
de kan udveksle fortrolige data
5) for at sikre klarhed bør der anvendes ensartede foranstaltninger til beskyttelse af fortrolighed ved dataudvekslinger
mellem ESCB og ESS. Disse beskyttelsesforanstaltninger er
fastsat i artikel 19 i forordning (EF) nr. (xx) om europæiske
statistikker.
Den foreslåede retlige ramme påvirker ingen nationale aftaler
om udveksling af anden fortrolig statistisk information end den
information, der er omhandlet i denne henstilling.
De nye forskrifter om tavshedspligt tager sigte på at afspejle
de tilsvarende bestemmelser, som blev foreslået i ECB's
udtalelse CON/2007/35 af 14. november 2007 efter anmodning
fra Rådet for Den Europæiske Union om et forslag til
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker (5), således at den samme mekanisme anvendes til fremsendelse af data fra ESS til ESCB og til overførsel af data fra
ESCB til ESS.
Adgang til fortrolig statistisk information, som ikke er direkte identificerbar, til forskning
Der er et stigende behov for adgang til fortrolig statistisk information, som ikke direkte kan identificeres, f.eks. for at analysere
og gennemskue udviklingen inden for de forskellige sektorer og
i landene. På nuværende tidspunkt giver den retlige ramme
hovedsagelig decentraliseret adgang til sådan statistisk information for videnskabelige forskningsorganer på nationalt plan. Det
er derfor vigtigt at supplere med en hensigtsmæssig retlig
ramme, der gør det muligt også at give videnskabelige forskningsorganer adgang til denne fortrolige statistiske information
på ESCB-plan, samtidig med at der opretholdes strenge fortrolighedsforanstaltninger.

Henstilling om:
»RÅDETS FORORDNING
om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af
statistisk information
RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

(2)

For at forordning (EF) nr. 2533/98 kan bevares som et
effektivt instrument i ECB's udførelse af ESCB's opgaver
vedrørende indsamling af statistisk information og sikre,
at ECB fortsat kan råde over statistisk information af den
nødvendige kvalitet, der dækker alle ESCB's opgaver, er
det nødvendigt at revidere rækkevidden af de rapporteringskrav, som denne forordning stiller. I denne sammenhæng bør der tages hensyn ikke kun til udførelsen af
ESCB's opgaver og dets uafhængighed, men også til de
statistiske principper, som fastsættes i denne forordning.

(3)

Det er nødvendigt at ændre forordning (EF) nr. 2533/98,
for at ECB kan indsamle den statistiske information, der
er nødvendig for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold
til statutten. I overensstemmelse hermed er et af de
formål, hvortil der kan indsamles statistisk information,
udarbejdelse af makroprudentiel statistik med henblik på
udførelsen af ESCB's funktion i henhold til traktatens
artikel 105, stk. 5.

(4)

Ved fastsættelsen af rækkevidden af rapporteringskravene,
der er nødvendig for udførelse af ESCB's opgaver, bør der
også tage hensyn til strukturel udvikling på de finansielle
markeder og til relaterede statistiske informationskrav,
som var mindre fremtrædende, da forordning (EF)
nr. 2533/98 blev vedtaget. Det er derfor nødvendigt at
give mulighed for indsamling af statistisk information
fra hele sektoren finansielle selskaber, og navnlig fra
forsikringsselskaber og pensionskasser, der udgør euroområdets næststørste delsektor inden for finansielle
selskaber, målt i finansielle aktiver.

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af
Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter
»statutten«), særlig artikel 5.4,
under henvisning til Den Europæiske Centralbanks (ECB)
henstilling,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,
under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,
under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
(EF) nr. (XX) om europæiske statistikker,
i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i
artikel 107, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab og i statuttens artikel 42, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november
1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af
statistisk information (1) er et vigtigt element i den retlige
ramme, der ligger til grund for ECB's opgaver vedrørende
indsamling af statistisk information, der udføres med
støtte fra de nationale centralbanker. ECB har til
stadighed støttet sig på denne med henblik på udførelsen
og overvågningen af den koordinerede indsamling af
statistisk information, som er nødvendig for udførelsen af
Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB)
opgaver.

(1) EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.

(5) EUT C 291 af 5.12.2007, s. 1.
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(5)

For at der fortsat kan udarbejdes betalingsbalancestatistik
af tilstrækkelig høj kvalitet, er det nødvendigt at præcisere
de rapporteringskrav, der gælder i forbindelse med data
om alle positioner og transaktioner mellem residenter i
deltagende medlemsstater.

(6)

Forskere har et stigende behov for adgang til fortrolig
statistisk information, som ikke er direkte identificerbar,
med henblik på at analysere og gennemskue udviklingen
inden for sektorerne og i landene. Det er derfor vigtigt, at
ECB og de nationale centralbanker får mulighed for at
give videnskabelige forskningsorganer adgang til sådan
detaljeret statistisk information på ESCB-plan, samtidig
med at der opretholdes strenge fortrolighedsforanstaltninger.

(7)

(8)

(9)

For at mindske rapporteringsbyrden for rapporteringsenhederne og give mulighed for effektiv udvikling, opstilling
og formidling af statistikker af høj kvalitet samt korrekt
udførelse af ESCB's opgaver er det nødvendigt at give
mulighed for udnyttelse i videst muligt omfang af eksisterende information til opstillingen af europæiske statistikker, herunder udveksling af fortrolig statistisk information inden for ESCB.
Desuden er det vigtigt at sikre et tæt samarbejde mellem
ESCB og det europæiske statistiske system (EES), især
med henblik på at fremme udveksling af fortrolige data
mellem de to systemer til statistiske formål, på grundlag
af artikel 285 i traktaten og artikel 5 i statutten.
Europæiske statistikker udvikles, udarbejdes og formidles,
både nu og fremover, af både ESCB og ESS, som dog er
underlagt hver deres regelkompleks, der afspejler deres
respektive styringsstrukturer. Denne forordning bør
derfor finde anvendelse, for så vidt ikke andet følger af
forordning (EF) nr. (XX) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1
I forordning (EF) nr. 2533/98 foretages følgende ændringer:
1) Artikel 1, stk. 4, ændres således: udtrykket »i bilag A«
erstattes af udtrykket »i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96
af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab«.
2) Artikel 2 ændres således:
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med henblik på at opfylde ECB's statistiske rapporteringskrav, herunder inden for monetær og finansiel statistik,
betalings- og betalingssystemstatistik, statistik over finansiel stabilitet, betalingsbalancen og kapitalbalancen over
for udlandet.«.
b) Stk. 2 affattes således:
»2.
I det omfang den statistiske information, der skal
leveres, er nødvendig for opfyldelsen af ECB's statistiske
rapporteringskrav, omfatter referencerapporteringspopulationen følgende rapporteringsenheder:
a) juridiske og fysiske personer, som har hjemsted i en
medlemsstat, og som falder inden for sektoren »finansielle selskaber« som defineret i ENS 95
b) postgiroinstitutter
c) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en
medlemsstat, i det omfang de besidder grænseoverskridende positioner eller har udført grænseoverskridende
transaktioner
d) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en
medlemsstat, i det omfang de har udstedt værdipapirer
eller elektroniske penge
e) juridiske og fysiske personer med hjemsted i en deltagende medlemsstat, i det omfang de besidder finansielle positioner over for residenter i andre deltagende
medlemsstater eller har udført finansielle transaktioner
med residenter i andre deltagende medlemsstater.«.
3) Artikel 3 ændres således:
a) Der indsættes følgende som første punktum:
»ESCB's udvikling, opstilling og formidling af statistikker
baseres på principperne om upartiskhed, objektivitet,
faglig uafhængighed, omkostningseffektivitet og statistisk
fortrolighed tillige med principperne om mindskelse af
rapporteringsbyrden og høj produktionskvalitet.«.
b) Litra a) affattes således:
»a) skal anvende eksisterende statistikker i videst muligt
omfang.«.
4) Artikel 8 ændres således:
a) Stk. 2 affattes således:
»2.
For så vidt ikke andet er fastsat i artikel 20 i
forordning (EF) nr. (xx)

a) Stk. 1 affattes således:
»1.
Med henblik på opfyldelse af ECB's statistiske
rapporteringskrav har ECB i overensstemmelse med
artikel 5.2 i statutten, assisteret af de nationale centralbanker, beføjelse til at indsamle statistisk information til
udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker inden for grænserne af referencerapporteringspopulationen og af, hvad der er nødvendigt for at udføre
ESCB's opgaver. Der kan navnlig indsamles information

a) overførsel inden for ESCB af fortrolig statistisk information, der er indsamlet i henhold til artikel 5 i
statutten, skal ske i) i det omfang og med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for udførelse af de
opgaver, der skal udføres gennem ESCB i henhold til
traktatens artikel 105, eller ii) for så vidt denne overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling af europæiske statistikker eller for
forbedringen af disses kvalitet
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b) Styrelsesrådet kan træffe beslutning om indsamling og
overførsel inden for ESCB, i det omfang og med den
detaljeringsgrad, der er nødvendig, af fortrolig information, der oprindeligt er indsamlet til andre formål
end de i artikel 5 i statutten nævnte, såfremt det er
nødvendigt for en effektiv udvikling eller udarbejdelse
af statistikker eller for forbedringen af disses kvalitet,
og såfremt disse statistikker er nødvendige for udførelsen af ESCB's opgaver i henhold til artikel 5 i traktaten.«.
b) Stk. 3 affattes således:
»3. For så vidt ikke andet er fastsat i forordning (EF)
nr. (xx) skal rapporteringsenhederne informeres om, til
hvilket statistisk eller andet, administrativt, formål, den
statistiske information, som de har indberettet, kan
anvendes. Rapporteringsenhederne har ret til at modtage
oplysning om retsgrundlaget for overførsel og de indførte
beskyttelsesforanstaltninger.«.
c) Stk. 4 affattes således:
»4. For så vidt ikke andet er fastsat i stk. 12 i denne
artikel, kan ESCB kun anvende den fortrolige statistiske
information, som er blevet overført, til udførelse af
ESCB's opgaver, bortset fra følgende tilfælde:
a) såfremt rapporteringsenheden eller den anden juridiske eller fysiske person, enhed eller filial, der kan
identificeres, udtrykkeligt har givet samtykke til brug
af den nævnte statistiske information til andre formål
b) til overførsel til det europæiske statistiske system
(herefter »ESS«) i overensstemmelse med stk. 11
c) til at give videnskabelige forskningsorganer adgang til
fortrolig statistisk information, som ikke giver
mulighed for direkte identifikation, og med forudgående udtrykkeligt samtykke fra den myndighed, der
har leveret informationen
d) for så vidt angår nationale centralbanker, såfremt den
nævnte statistiske information anvendes inden for
forsigtighedstilsyn eller udførelse af andre funktioner
end dem, der er angivet i statutten, i henhold til
artikel 14.4 i statutten.«.
d) Stk. 5 affattes således:
»5. Der kan udveksles fortrolig statistisk information
inden for ESCB med henblik på at give videnskabelige
forskningsorganer adgang til denne information i overensstemmelse med stk. 3 og stk. 4, litra c).«.
e) Stk. 8 affattes således:
»8. Denne forordning gælder, for så vidt ikke andet er
fastsat i direktiv 95/46/EF og Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december
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2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse
med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne
oplysninger (*).
(*) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.«.
f) I stk. 9 erstattes de to sidste punktummer af følgende:
»ECB fastlægger fælles regler og mindstestandarder for at
hindre ulovlig videregivelse og uautoriseret brug af data,
der overføres i henhold til stk. 1 og 2.«.
g) Følgende indsættes som stk. 11, 12 og 13:
»11.
For så vidt ikke andet er fastsat i nationale
bestemmelser om udveksling af anden fortrolig statistisk
information end information omhandlet i denne forordning, kan overførsel af fortrolig statistisk information
mellem et medlem af ESCB, som har indsamlet informationen, og en ESS-myndighed finde sted, forudsat at denne
overførsel er nødvendig for en effektiv udvikling, udarbejdelse og formidling eller for forbedringen af kvaliteten af
europæiske statistikker inden for ESS' og ESCB's respektive kompetenceområder. Alle videreoverførsler af den
første overførsel skal udtrykkeligt godkendes af det
ESCB-medlem, der har indsamlet informationerne.
12.
Hvis der overføres fortrolige data mellem en
ESS-myndighed og et ESCB-medlem, som har indsamlet
dataene, må disse data udelukkende anvendes til statistiske formål og må kun være tilgængelig for personale,
der udfører statistiske opgaver inden for deres særlige
arbejdsområde.
13.
De i artikel 19 i forordning (EF) nr. (XX) omhandlede beskyttelsesforanstaltninger finder anvendelse på alle
fortrolige data, der fremsendes mellem en ESS-myndighed
og ESCB i henhold til stk. 11 og 12 og artikel 20, stk. 1,
litra a), i forordning (EF) nr. (XX). ECB offentliggør en
årlig fortrolighedsrapport om de foranstaltninger, der er
indført for at sikre de statistiske datas fortrolighed.«.
5) Bilag A og B udgår.
Artikel 2
Denne forordning træder i kraft den [dato].
Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder
umiddelbart i hver medlemsstat.«.
Udført i Frankfurt am Main, den 15. september 2008.
Jean-Claude TRICHET
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