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Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Eriti digitaalses keskkonnas peaks 

pädevatel asutustel olema ka võimalus 

rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks 

peatamiseks eriti juhtudel, kui kaupu või 

teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut 

või asub jõustamise vältimiseks liidu piires 

või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele 

tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski 

juhtudel peaks pädevatel asutustel olema 

võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid 

sellise kahju ennetamiseks või 

vähendamiseks, mille hulka kuuluksid 

vajadusel veebisaidi, domeeni või 

samalaadse digitaalse saidi, teenuse või 

konto peatamine. Samuti peaks pädevatel 

asutustel olema õigus veebisaiti, domeeni 

või samalaadset digitaalset saiti, teenust 

või kontot maha võtta või lasta 

kolmandast isikust teenusepakkujal see 

maha võtta. 

(12) Eriti digitaalses keskkonnas peaks 

pädevatel asutustel olema ka võimalus 

rikkumiste kiireks ja tulemuslikuks 

peatamiseks juhtudel, kui kaupu või 

teenuseid müüv kaupleja varjab oma isikut 

või asub jõustamise vältimiseks liidu piires 

või kolmandasse riiki ümber. Tarbijatele 

tõsise ja heastamatu kahju tekitamise riski 

juhtudel peaks pädevatel asutustel olema 

võimalik võtta vastu ajutisi meetmeid, kui 

puuduvad muud vahendid sellise kahju 

ennetamiseks või leevendamiseks, eelkõige 

nõudes, et veebimajutusteenuse pakkujad 

eemaldaksid sisu või peataksid veebisaidi, 

teenuse või konto, või nõudes, et 

domeeniregistrid või domeeniregistri 

pidajad peataksid kindlaks ajavahemikuks 

täielikult kvalifitseeritud domeeninime. 

Kui ajutised meetmed ei ole andnud 

tulemusi ja üksnes viimase võimalusena 
peaks pädevatel asutustel samuti olema 

õigus anda veebimajutusteenuse 

pakkujale korraldus sisu eemaldada või 

veebisait, teenus või konto või selle osa 

sulgeda või anda domeeniregistritele või 

domeeniregistri pidajatele korraldus 

täielikult kvalifitseeritud domeeninimi 

kustutada ning võimaldada asjaomasel 

pädeval asutusel selle registreerimist. 

Võttes arvesse võimalikku mõju 

põhiõigustele, tuleks neid volitusi 

rakendada vastavalt Euroopa Liidu 
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põhiõiguste hartale ja pärast kohtult loa 

saamist. 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt g 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) võtta ajutisi meetmeid, et vältida 

tarbijatele avalduvat tõsist ja heastamatut 

kahju, eelkõige veebisaidi, domeeni või 

samalaadse digitaalse saidi, teenuse või 

konto peatamise teel; 

(g) võtta ajutisi meetmeid juhul, kui 

puuduvad muud vahendid, et vältida 

tarbijate kollektiivsetele huvidele 
avalduvat tõsist ja heastamatut kahju, 

eelkõige nõudes, et veebimajutusteenuse 

pakkujad eemaldaksid sisu või peataksid 

veebisaidi, teenuse või konto, või nõudes, 

et domeeniregistrid või domeeniregistri 

pidajad peataksid kindlaks ajavahemikuks 

täielikult kvalifitseeritud domeeninime; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt l 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) sulgeda veebisait, domeen või 

samalaadne digitaalne sait, teenus või 

konto või selle osa, sealhulgas taotledes 

selliste meetmete rakendamist kolmandalt 

osapoolelt või teiselt riigiasutuselt; 

(l) kui kaupleja ei reageeri mõistliku 

aja jooksul pädeva asutuse kirjalikule 

nõudmisele rikkumine lõpetada või 

keelata, anda veebimajutusteenuse 

pakkujale korraldus sisu eemaldada või 

veebisait, teenus või konto või selle osa 

sulgeda või anda domeeniregistritele või 

domeeniregistri pidajatele korraldus 

täielikult kvalifitseeritud domeeninimi 

kustutada ning võimaldada asjaomasel 

pädeval asutusel selle registreerimist, 

sealhulgas taotledes selliste meetmete 

rakendamist kolmandalt osapoolelt või 

teiselt riigiasutuselt, et vältida tarbijate 

kollektiivsetele huvidele avalduvat tõsist ja 

heastamatut kahju; 

Or. en 
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Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõige 1 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Pädevad asutused kasutavad igal 

juhul artikli 8 lõike 2 punktides d, g ja l 

sätestatud volitusi kooskõlas käesoleva 

artikli lõike 1 punktiga b. 

Or. en 

 


