
 

AM\1006929DA.doc  PE519.330v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

16.10.2013 A7-0308/36 

Ændringsforslag  36 

Yannick Jadot 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) adgang til alternative forsyningskilder 

for de pågældende produkter for at undgå 

eller minimere eventuelle negative 

virkninger for aftagerindustrierne eller de 

endelige forbrugere i Unionen 

c) adgang til alternative forsyningskilder 

for de pågældende produkter for at 

minimere eventuelle negative virkninger 

for aftagerindustrierne eller de endelige 

forbrugere i Unionen 

Or. en 
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Betænkning A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen indhenter oplysninger og 

synspunkter om Unionens økonomiske 

interesser i bestemte produkter eller 

sektorer i forbindelse med anvendelsen af 

denne forordning gennem en meddelelse i 

Den Europæiske Unions Tidende eller 

andre egnede offentlige 

kommunikationsmidler. 

1. Kommissionen indhenter oplysninger og 

synspunkter om Unionens økonomiske 

interesser i bestemte produkter eller 

sektorer i forbindelse med anvendelsen af 

denne forordning gennem en meddelelse i 

Den Europæiske Unions Tidende med 

fastsættelse af de forskellige 

informationsmetoder og tidsfrister, inden 

for hvilke meddelelserne kan gives. 

Or. en 
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Betænkning A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Anvendelse og håndhævelse af internationale handelsregler 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Stk. 2-5 udelukker ikke, at Unionens 

myndigheder videregiver generelle 

oplysninger. Ved en sådan videregivelse 

tages der hensyn til de berørte parters 

berettigede interesse i, at deres 

forretningshemmeligheder ikke røbes. 

6. Stk. 2-5 udelukker ikke, at Unionens 

myndigheder videregiver generelle 

oplysninger. En sådan videregivelse skal 

være forenelig med de berørte parters 

berettigede interesse i, at deres 

forretningshemmeligheder ikke røbes. 

Kommissionen offentliggør også 

oplysninger om, hvordan Unionens 

økonomiske interesser er blevet tilgodeset 

i de enkelte tilfælde. 

Or. en 

 

 


