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Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών 

εφοδιασµού των σχετικών προϊόντων, 

ώστε να αποφευχθεί ή να ελαχιστοποιηθεί 
ο αρνητικός αντίκτυπος στους κατάντη 

κλάδους παραγωγής ή τους τελικούς 

καταναλωτές της Ένωσης· 

(γ) την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών 

εφοδιασµού των σχετικών προϊόντων, 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός 

αντίκτυπος στους κατάντη κλάδους 

παραγωγής ή τους τελικούς καταναλωτές 

της Ένωσης· 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και 

απόψεις σχετικά µε τα οικονοµικά 

συµφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριµένα 

προϊόντα ή τοµείς, κατ’ εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού, µέσω ανακοίνωσης 

που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα 
κατάλληλα δηµόσια µέσα επικοινωνίας. 

1. Η Επιτροπή αναζητεί πληροφορίες και 

απόψεις σχετικά µε τα οικονοµικά 

συµφέροντα της Ένωσης σε συγκεκριµένα 

προϊόντα ή τοµείς, κατ’ εφαρµογή του 

παρόντος κανονισµού, µέσω ανακοίνωσης 

που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ορίζοντας τους όρους υποβολής των 
πληροφοριών και τις προθεσµίες εντός 
των οποίων υποβάλλονται οι 
πληροφορίες. 
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Άρθρο 9 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν αποκλείουν 

τη δηµοσιοποίηση γενικών πληροφοριών 

από τις αρχές της Ένωσης. Για κάθε 
τέτοια δηµοσιοποίηση, πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη το νόµιµο συµφέρον 
των ενδιαφερόµενων µερών να µην 

αφήνουν να διαρρεύσουν τα 

επιχειρηµατικά τους απόρρητα. 

6. Οι παράγραφοι 2 έως 5 δεν αποκλείουν 

τη δηµοσιοποίηση γενικών πληροφοριών 

από τις αρχές της Ένωσης. Η εν λόγω 
δηµοσιοποίηση θα είναι σύµφωνη προς το 
νόµιµο συµφέρον των ενδιαφερόµενων 

µερών να µην αφήνουν να διαρρεύσουν τα 

επιχειρηµατικά τους απόρρητα. Η 
Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού 
συνοπτική παρουσίαση του πώς έχει 
εφαρµοσθεί το οικονοµικό συµφέρον της 
Ένωσης για την κάθε περίπτωση. 
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