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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) alternatiivsete tarneallikate 

kättesaadavus vaatlusaluse toote puhul, et 

vältida või muuta võimalikult väikseks 

negatiivne mõju teise etapi tööstuse või 

lõpptarbijate jaoks liidus; 

c) alternatiivsete tarneallikate 

kättesaadavus vaatlusaluse toote puhul, et 

muuta võimalikult väikseks negatiivne 

mõju teise etapi tööstuse või lõpptarbijate 

jaoks liidus; 

Or. en 
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1. Käesoleva määruse kohaldamisel kogub 

komisjon teavet ja arvamusi liidu 

majandushuvide kohta konkreetsete 

toodete või sektoritega seoses, avaldades 

selleks teateid Euroopa Liidu Teatajas või 

kasutades muid sobivaid üldkasutatavaid 

kommunikatsioonivahendeid. 

1. Käesoleva määruse kohaldamisel kogub 

komisjon teavet ja arvamusi liidu 

majandushuvide kohta konkreetsete 

toodete või sektoritega seoses, avaldades 

selleks teateid Euroopa Liidu Teatajas, 

sätestades teabe esitamise korra ja 

tähtajad, mille jooksul sellist teavet võib 

esitada. 

Or. en 
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6. Lõiked 2 kuni 5 ei takista liidu 

ametiasutustel üldise teabe avalikustamist. 

Sellise avaldamise puhul tuleb arvesse 

võtta asjaomaste poolte õigustatud huvi, et 

ei avaldataks nende ärisaladusi. 

6. Lõiked 2 kuni 5 ei takista liidu 

ametiasutustel üldise teabe avalikustamist. 

Selline avaldamine tuleb viia kooskõlla 

asjaomaste poolte õigustatud huviga, et ei 

avaldataks nende ärisaladusi. Komisjon 

avalikustab ka teabe selle kohta, kuidas 

liidu majandushuve on üksikjuhtumite 

kaupa kohaldatud. 

Or. en 

 

 


