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16. 10. 2013 A7-0308/36 

Pozměňovací návrh  36 
Yannick Jadot 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 3 – písm. c 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) dostupnost alternativních zdrojů 
dodávek dotčeného výrobku či produktu, 
aby bylo v rámci Unie zabráněno 
nežádoucímu dopadu na návazná odvětví 
či koncové spotřebitele nebo aby byl tento 
dopad co nejmenší; 

c) dostupnost alternativních zdrojů 
dodávek dotčeného výrobku či produktu, 
aby byl nežádoucí dopad v rámci Unie na 
návazná odvětví či koncové spotřebitele co 
nejmenší; 

Or. en 
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16. 10. 2013 A7-0308/37 

Pozměňovací návrh  37 
Yannick Jadot 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 9 – odst. 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v 
případě konkrétních výrobků či odvětví, 
Komise si v souvislosti s uplatňováním 
tohoto nařízení vyžádá příslušné informace 
a stanoviska, a to prostřednictvím 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo jinými vhodnými veřejnými 
komunikačními prostředky. 

1. Pokud jde o hospodářské zájmy Unie v 
případě konkrétních výrobků či odvětví, 
Komise si v souvislosti s uplatňováním 
tohoto nařízení vyžádá příslušné informace 
a stanoviska, a to prostřednictvím 
oznámení v Úředním věstníku Evropské 
unie, v němž budou uvedeny podmínky 
pro podávání informací a lhůty, v nichž 

lze příslušné podání učinit. 

Or. en 
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16. 10. 2013 A7-0308/38 

Pozměňovací návrh  38 
Yannick Jadot 
za skupinu Verts/ALE 
 
Zpráva A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 9 – odst. 6 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Odstavce 2 až 5 nebrání orgánům Unie 
ve zveřejňování obecných informací. Toto 
zveřejnění musí brát v úvahu oprávněný 
zájem dotčených stran na zachování jejich 
obchodního tajemství. 

6. Odstavce 2 až 5 nebrání orgánům Unie 
ve zveřejňování obecných informací. Toto 
zveřejnění se uvede v soulad 
s oprávněným zájmem dotčených stran na 
zachování jejich obchodního tajemství. 
Komise rovněž zpřístupní veřejnosti 

informace o tom, jak byl v jednotlivých 

případech uplatněn hospodářský zájem 

Unie. 

Or. en 

 
 


