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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dostępności alternatywnych źródeł 

dostaw dla danych produktów w celu 

uniknięcia lub zminimalizowania 

negatywnych skutków dla przemysłu 

przetwórczego lub konsumentów 

końcowych na terytorium Unii; 

c) dostępności alternatywnych źródeł 

dostaw dla danych produktów w celu 

zminimalizowania negatywnych skutków 

dla przemysłu przetwórczego lub 

konsumentów końcowych na terytorium 

Unii; 

Or. en 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja poszukuje informacji i opinii 

dotyczących gospodarczych interesów Unii 

w zakresie konkretnych produktów lub 

sektorów, w ramach stosowania 

niniejszego rozporządzenia, poprzez 

zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub inne odpowiednie 

środki komunikacji. 

1. Komisja poszukuje informacji i opinii 

dotyczących gospodarczych interesów Unii 

w zakresie konkretnych produktów lub 

sektorów, w ramach stosowania 

niniejszego rozporządzenia, poprzez 

zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej określające tryb oraz 

terminy składania informacji. 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

6. Ustępy 2-5 nie wykluczają ujawnienia 

ogólnych informacji przez organy Unii. 

Ujawnienie takie musi uwzględniać 

uzasadniony interes, jaki mają strony w 

ochronie swojej tajemnicy handlowej. 

6. Ustępy 2-5 nie wykluczają ujawnienia 

ogólnych informacji przez organy Unii. 

NaleŜy zapewnić zgodność takiego 

ujawnienia z uzasadnionym interesem, 

jaki mają strony w ochronie swojej 

tajemnicy handlowej. Komisja podaje do 

wiadomości publicznej informację o tym, 

w jaki sposób zadbano o interes 

gospodarczy Unii w poszczególnych 

przypadkach. 

Or. en 

 

 


