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Доклад A7-0308/2013 

Николо Риналди 

Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 – буква в) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) съществуване на алтернативни 

източници за доставка на съответните 

продукти, за да се избегне или сведе до 

минимум евентуалното отрицателно 

въздействие върху секторите надолу по 

веригата или върху крайните 

потребители в Съюза; 

в) съществуване на алтернативни 

източници за доставка на съответните 

продукти, за да се сведе до минимум 

евентуалното отрицателно въздействие 

върху секторите надолу по веригата или 

върху крайните потребители в Съюза; 

Or. en 
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Доклад A7-0308/2013 

Николо Риналди 

Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При прилагане на настоящия 

регламент Комисията събира 

информация и становища по 

икономическите интереси на Съюза за 

конкретни продукти или сектори чрез 

публикуване на известия в Официален 

вестник на Европейския съюз или чрез 

други подходящи средства за 

комуникация. 

1. При прилагане на настоящия 

регламент Комисията събира 

информация и становища по 

икономическите интереси на Съюза за 

конкретни продукти или сектори чрез 

публикуване на известия в Официален 

вестник на Европейския съюз, в които 

се определят редът и условията за 

предоставянето на информация и 

крайните срокове, до които може да 

се предостави подобна информация. 

Or. en 
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Доклад A7-0308/2013 

Николо Риналди 

Прилагане и осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила 

COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Предложение за регламент 

Член 9 - параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Разпоредбите на параграфи 2—5 не 

изключват разкриването на обща 

информация от страна на органите на 

Съюза. При такова разкриване трябва да 

се отчита законният интерес на 

заинтересованите страни да не се 

разкриват служебните им тайни. 

6. Разпоредбите на параграфи 2—5 не 

изключват разкриването на обща 

информация от страна на органите на 

Съюза. Такова разкриване се привежда 

в съответствие със законния интерес 

на заинтересованите страни да не се 

разкриват служебните им тайни. 

Комисията предоставя също така на 

обществеността информация за 

начина, по който икономическите 

интереси на Съюза са били взети 

предвид за всеки отделен случай. 

Or. en 

 

 


