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16.10.2013 A7-0308/36 

Alteração  36 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Disponibilidade de fontes alternativas de 

abastecimento dos produtos em causa, a 

fim de evitar ou reduzir ao mínimo os 

eventuais impactos negativos nas indústrias 

a jusante ou nos consumidores finais na 

União; 

c) Disponibilidade de fontes alternativas de 

abastecimento dos produtos em causa, a 

fim de reduzir ao mínimo os eventuais 

impactos negativos nas indústrias a jusante 

ou nos consumidores finais na União; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/37 

Alteração  37 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve procurar obter 

informações e opiniões sobre os interesses 

económicos da União em produtos ou 

setores específicos, no âmbito da aplicação 

do presente regulamento, através de um 

aviso no Jornal Oficial da União Europeia 

ou de outros meios de comunicação 

pública adequados. 

1. A Comissão deve procurar obter 

informações e opiniões sobre os interesses 

económicos da União em produtos ou 

setores específicos, no âmbito da aplicação 

do presente regulamento, através de um 

aviso no Jornal Oficial da União Europeia 

que estabeleça as modalidades de 

transmissão das informações e fixe as 

datas-limite para as referidas 

transmissões. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/38 

Alteração  38 

Yannick Jadot 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0308/2013 

Niccolò Rinaldi 

Aplicação e cumprimento das regras de comércio internacionais 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. Os números 2 a 5 não impedem a 

divulgação de informações de caráter geral 

pelas autoridades da União. Essa 

divulgação deve ter em conta o interesse 

legítimo das partes em causa em 

protegerem os seus segredos comerciais. 

6. Os números 2 a 5 não impedem a 

divulgação de informações de caráter geral 

pelas autoridades da União. Essa 

divulgação deve ser compatível com o 

interesse legítimo das partes em causa em 

protegerem os seus segredos comerciais. A 

Comissão também deve disponibilizar ao 

público informações sobre a forma como 

foi aplicado o interesse económico da 

União numa base caso a caso. 

Or. en 

 

 


