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8.11.2017 A8-0077/152 

Pozměňovací návrh  152 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Zejména v digitálním prostředí by 

měly být příslušné orgány schopny zastavit 

porušování rychle a účinně, zejména tam, 

kde obchodník prodávající zboží nebo 

služby skrývá svoji totožnost nebo se 

s cílem vyhnout se vymáhání práva 

přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí 

země. V případech, kdy existuje riziko 

závažné a nenapravitelné újmy 

spotřebitelům, měl by být příslušný orgán 

schopen přijmout prozatímní opatření 

k zamezení takové újmy či jejímu snížení, 

včetně, je-li to nutné, pozastavení webové 

stránky, domény nebo podobné digitální 

lokality, služby nebo účtu. Dále by 

příslušné orgány měly mít pravomoc 

vypnout webové stránky nebo nechat 

poskytovatele služeb-třetí osobu vypnout 

webové stránky, doménu nebo podobnou 

digitální lokalitu, službu nebo účet. 

(12) Zejména v digitálním prostředí by 

měly být příslušné orgány schopny zastavit 

porušování rychle a účinně, zejména tam, 

kde obchodník prodávající zboží nebo 

služby skrývá svoji totožnost nebo se 

s cílem vyhnout se vymáhání práva 

přemísťuje v rámci Unie nebo do třetí 

země. V případech, kdy existuje riziko 

závažné a nenapravitelné újmy 

spotřebitelům, měl by být příslušný orgán 

v případě, že nejsou k dispozici jiné 

možnosti, schopen přijmout prozatímní 

opatření k zamezení či zmírnění takové 

újmy, zejména tím, že by poskytovatelům 

hostingových služeb nařídil, aby obsah 

odstranili nebo pozastavili webovou 

stránku, službu nebo účet, nebo nařídil 

registrům nebo registrátorům domény, 

aby na určitou dobu pozastavili plně 

kvalifikované doménové jméno. Dále by 

v případě, že prozatímní opatření nebudou 

účinná, měly příslušné orgány, jakožto 

krajní možnost, mít také pravomoc nařídit 

poskytovateli hostingových služeb 

odstranit obsah nebo vypnout webovou 

stránku, službu, účet nebo jejich části 

nebo nařídit registrům nebo 

registrátorům, aby vymazali plně 

kvalifikované doménové jméno a umožnili 

dotčenému příslušnému orgánu toto 
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jméno zaregistrovat. Tyto pravomoci by 

s ohledem na případný dopad, který by 

mohly mít na základní práva, měly být 

uplatňovány v souladu s Listinou 

základních práv Evropské unie a na 

základě soudního povolení. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Pozměňovací návrh  153 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. g 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) přijetí prozatímního opatření 

s cílem zabránit riziku závažné 

a nenapravitelné újmy spotřebitelům, 

zejména pozastavení webové stránky, 

domény nebo podobné digitální lokality, 

služby nebo účtu; 

g) pravomoc přijímat prozatímní 

opatření, v případě, že nejsou k dispozici 

jiné možnosti, s cílem zabránit riziku 

závažné a nenapravitelné újmy kolektivním 

zájmům spotřebitelům, zejména nařídit 

poskytovatelům hostingových služeb, aby 

obsah odstranili nebo pozastavili webovou 

stránku, službu nebo účet, nebo nařídit 

registrům nebo registrátorům domény, 

aby na určitou dobu pozastavili plně 

kvalifikované doménové jméno; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Pozměňovací návrh  154 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

l) vypnutí webové stránky, domény 

nebo podobné digitální lokality, služby 

nebo účtu, případně jejich části, včetně 

možnosti žádat o provedení takových 

opatření třetí stranu nebo jiný orgán 

veřejné moci; 

l) pravomoc v případě, že obchodník 

na písemnou žádost příslušného orgánu 

o ukončení nebo zákazu porušování 

předpisů na ochranu spotřebitele 

v přiměřené době účinným způsobem 

nezareaguje, nařídit poskytovateli 

hostingových služeb, aby odstranil obsah 
nebo uzavřel webovou stránku, službu, 

účet, případně jejich část, nebo nařídit 

registrům nebo registrátorům domény, 

aby vymazali plně kvalifikované 

doménové jméno a umožnili dotčenému 

příslušnému orgánu toto jméno 

zaregistrovat, včetně možnosti žádat 

o provedení takových opatření třetí stranu 

nebo jiný orgán veřejné moci, aby se 

zamezilo riziku závažné a nenapravitelné 

újmy poškozující kolektivní zájmy 

spotřebitelů; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Pozměňovací návrh  155 

Julia Reda 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

(COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 2016/0148(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Příslušné orgány za všech 

okolností uplatňují pravomoci stanovené 

v čl. 8 odst. 2 písm. d), g) a l) v souladu 

s odst. 1 písm. b) tohoto článku. 

Or. en 

 

 


