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16.10.2013 A7-0308/36 

Ändringsförslag  36 
Yannick Jadot 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler 

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

Förslag till förordning 
Artikel 4 – punkt 3 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Tillgång till alternativa källor till de 

berörda produkterna, i syfte att undvika 

eller minimera negativa följder för 

industrier i efterföljande handelsled eller 

för slutkonsumenter i unionen. 

c) Tillgång till alternativa källor till de 

berörda produkterna, i syfte att minimera 

negativa följder för industrier i 

efterföljande handelsled eller för 

slutkonsumenter i unionen. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/37 

Ändringsförslag  37 
Yannick Jadot 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler 

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

Förslag till förordning 
Artikel 9 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska för tillämpningen av 

denna förordning inhämta uppgifter och 

synpunkter rörande unionens ekonomiska 

intressen beträffande enskilda produkter 

eller sektorer genom ett tillkännagivande i 

Europeiska unionens officiella tidning eller 

andra lämpliga offentliga 

kommunikationsmedier. 

1. Kommissionen ska för tillämpningen av 

denna förordning inhämta uppgifter och 

synpunkter rörande unionens ekonomiska 

intressen beträffande enskilda produkter 

eller sektorer genom ett tillkännagivande i 

Europeiska unionens officiella tidning där 

man anger hur och när sådana 

uppgifterna kan lämnas. 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0308/38 

Ändringsförslag  38 
Yannick Jadot 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0308/2013 
Niccolò Rinaldi 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler 

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

Förslag till förordning 
Artikel 9 – punkt 6 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Punkterna 2–5 får inte förhindra att 

unionens myndigheter offentliggör allmän 

information. Vid sådana utlämnanden av 

uppgifter ska hänsyn tas till de berörda 

parternas berättigade intresse av att deras 

affärshemligheter inte röjs. 

6. Punkterna 2–5 får inte förhindra att 

unionens myndigheter offentliggör allmän 

information. Sådana utlämnanden av 

uppgifter ska vara förenliga med de 

berörda parternas berättigade intresse av att 

deras affärshemligheter inte röjs. 

Kommissionen ska även ge allmänheten 

tillgång till information om hur unionens 

ekonomiska intresse har tillämpats i varje 

enskilt ärende. 

Or. en 

 

 


