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16.10.2013 A7-0308/36 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 
Yannick Jadot 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 3 – písmeno c 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) dostupnosť alternatívnych zdrojov 
dodávok príslušných výrobkov v záujme 
predídenia alebo minimalizácie 
akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na 
nadväzujúce výrobné odvetvia alebo 
konečných spotrebiteľov v rámci Únie; 

(c) dostupnosť alternatívnych zdrojov 
dodávok príslušných výrobkov v záujme 
minimalizácie akéhokoľvek nepriaznivého 
vplyvu na nadväzujúce výrobné odvetvia 
alebo konečných spotrebiteľov v rámci 
Únie; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/37 

Pozmeňujúci návrh  37 
Yannick Jadot 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia si pri uplatňovaní tohto 
nariadenia vyžiada informácie a stanoviská 
týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, 
pokiaľ ide o konkrétne výrobky alebo 
odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia 
uverejneného v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo prostredníctvom 
iných vhodných verejných 
komunikačných prostriedkov. 

1. Komisia si pri uplatňovaní tohto 
nariadenia vyžiada informácie a stanoviská 
týkajúce sa hospodárskych záujmov Únie, 
pokiaľ ide o konkrétne výrobky alebo 
odvetvia, a to prostredníctvom oznámenia 
uverejneného v Úradnom vestníku 
Európskej únie, v ktorom sa stanovia 
spôsoby predkladania informácií 
a termínov, do ktorých je možné takéto 
informácie predložiť. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/38 

Pozmeňujúci návrh  38 
Yannick Jadot 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Uplatňovanie a presadzovanie pravidiel medzinárodného obchodu 
COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 9 – odsek 6 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Odsekmi 2 až 5 sa orgánom Únie 
nebráni zverejniť všeobecné informácie. 
Pri tomto zverejnení sa musí zohľadniť 
oprávnený záujem dotknutých strán na 
zachovaní ich obchodných tajomstiev. 

6. Odsekmi 2 až 5 sa orgánom Únie 
nebráni zverejniť všeobecné informácie. 
Takéto zverejnenie sa zosúladí 
s oprávneným záujmom dotknutých strán 
na zachovaní ich obchodných tajomstiev. 
Komisia tiež sprístupní verejnosti 
informácie o tom, ako sa v jednotlivých 
prípadoch uplatňoval hospodársky záujem 
Únie. 

Or. en 

 
 


