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LT Suvienijusi įvairovę LT 

8.11.2017 A8-0077/152 

Pakeitimas 152 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

12 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) visų pirma skaitmeninėje aplinkoje 

kompetentingos valdžios institucijos turėtų 

sugebėti greitai ir veiksmingai nutraukti 

pažeidimus, ypač tais atvejais, kai prekes 

ar paslaugas parduodantis prekiautojas 

slepia savo tapatybę arba vengdamas 

vykdymo užtikrinimo persikelia į kitą 

Sąjungos vietą arba į trečiąją šalį. Tais 

atvejais, kai vartotojams padaroma rimtos 

ir nepataisomos žalos, kompetentingai 

institucijai turėtų būti leista taikyti 

laikinąsias apsaugos priemones, kad tokios 

žalos būtų išvengta ar ji būtų sumažinta, 

įskaitant prireikus interneto svetainės, 

panašios interneto platformos ar paskyros 

laikiną uždarymą arba paslaugos teikimo 

laikiną nutraukimą. Be to, 

kompetentingoms institucijoms turėtų būti 

suteikti įgaliojimai uždaryti arba nurodyti 

trečiosios šalies paslaugų teikėjui uždaryti 

svetainę, domeną, panašų skaitmeninį 

puslapį ar paskyrą arba nebeteikti 

paslaugos; 

(12) visų pirma skaitmeninėje aplinkoje 

kompetentingos institucijos turėtų sugebėti 

greitai ir veiksmingai nutraukti pažeidimus, 

ypač tais atvejais, kai prekes ar paslaugas 

parduodantis prekiautojas slepia savo 

tapatybę arba vengdamas vykdymo 

užtikrinimo persikelia į kitą Sąjungos vietą 

arba į trečiąją šalį. Tais atvejais, kai 

vartotojams padaroma rimtos ir 

nepataisomos žalos, kompetentingoms 

institucijoms turėtų būti leista taikyti 

laikinąsias apsaugos priemones, kai nėra 

kitų prieinamų priemonių, kad tokios 

žalos būtų išvengta ar ji būtų sušvelninta, 

visų pirma reikalauti, kad prieglobos 

paslaugų teikėjai pašalintų turinį arba 

sustabdytų interneto svetainės veikimą, 

paslaugos teikimą ar paskyros naudojimą 

arba pareikalautų, kad domenų registrų 

tarnybos ar registrai sustabdytų 

visapusiškai tinkamo domeno vardo 

naudojimą tam tikrą laikotarpį. Be to, jei 

laikinosios priemonės nedavė laukiamo 

rezultato, tik kaip paskutinė išeitis 

kompetentingoms institucijoms turėtų būti 

suteikti įgaliojimai nurodyti prieglobos 

paslaugų teikėjui pašalinti turinį ar 

visiškai arba iš dalies uždaryti interneto 

svetainę, paskyrą arba nebeteikti 

paslaugos, arba nurodyti registrų 

tarnyboms ar registrams panaikinti 
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visapusiškai tinkamo domeno vardą ir 

leisti atitinkamai kompetentingai 

institucijai jį įregistruoti. Atsižvelgiant į 

galimą poveikį pagrindinėms teisėms, 

šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 

laikantis Europos Sąjungos pagrindinių 

teisių chartijos ir gavus teismo leidimą; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Amendment  153 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies g punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) priimti laikinąsias apsaugos 

priemones, kad būtų užkirstas kelias 

didelei ir nepataisomai žalai vartotojams, 

visų pirma sustabdyti interneto svetainės, 

domeno arba panašios skaitmeninės 

erdvės veikimą, paslaugos teikimą ar 

sąskaitos naudojimą; 

g) priimti laikinąsias apsaugos 

priemones, kai nėra jokių kitų prieinamų 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

didelei ir nepataisomai žalai 

kolektyviniams vartotojų interesams, visų 

pirma reikalauti, kad prieglobos paslaugų 

teikėjai pašalintų turinį arba sustabdytų 

interneto svetainės veikimą, paslaugos 

teikimą ar paskyros naudojimą arba 

pareikalautų, kad domenų registrų 

tarnybos ar registrai sustabdytų 

visapusiškai tinkamo domeno vardo 
naudojimą tam tikrą laikotarpį; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Pakeitimas 154 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies l punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

l) visiškai ar iš dalies nutraukti 

interneto svetainės, domeno ar panašios 

skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos 

teikimą ar sąskaitos naudojimą, taip pat 

prašyti, kad tokių priemonių imtųsi trečioji 

šalis arba kita valdžios institucija; 

l) jei prekiautojas per pagrįstą 

laikotarpį veiksmingai nereaguoja į 

raštišką kompetentingos institucijos 

prašymą nutraukti pažeidimą arba jį 

uždrausti, įgalioti nurodyti prieglobos 

paslaugų teikėjui pašalinti turinį arba 

visiškai ar iš dalies nutraukti interneto 

svetainės veikimą, paslaugos teikimą ar 

paskyros naudojimą arba nurodyti 

registrų tarnyboms ar registrams 

panaikinti visapusiškai tinkamo domeno 

vardą ir leisti atitinkamai kompetentingai 

institucijai jį įregistruoti, taip pat prašyti, 

kad tokių priemonių imtųsi trečioji šalis 

arba kita valdžios institucija, kad būtų 

išvengta didelės ir nepataisomos žalos 

kolektyviniams vartotojų interesams 

rizikos; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Pakeitimas 155 

Julia Reda 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Kompetentingos institucijos bet 

kuriuo atveju naudojasi 8 straipsnio 2 

dalies d, g ir l punktuose pagal šio 

straipsnio 1 dalies b punktą nurodytais 

įgaliojimais. 

Or. en 

 

 


