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8.11.2017 A8-0077/152 

Amendement  152 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Met name in de digitale omgeving 

moeten de bevoegde instanties snel en 

doeltreffend een einde kunnen maken aan 

inbreuken, zeker wanneer de handelaar die 

goederen of diensten verkoopt zijn 

identiteit verhult of zich elders vestigt 

binnen de Unie of in een derde land om zo 

handhaving te voorkomen. In gevallen 

waar het risico bestaat op ernstige en 

onherstelbare schade voor consumenten, 

moeten de bevoegde instanties tijdelijke 

maatregelen kunnen vaststellen om deze 

schade te voorkomen of te beperken, 

waaronder, indien nodig, de opschorting 

van een website, domein of soortgelijke 

digitale site, dienst of account. Bovendien 

moeten de bevoegde instanties de 

bevoegdheid hebben om een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account offline te halen of door een 

externe dienstverlener offline te laten 
halen. 

(12) Met name in de digitale omgeving 

moeten de bevoegde instanties snel en 

doeltreffend een einde kunnen maken aan 

inbreuken, in het bijzonder wanneer de 

handelaar die goederen of diensten 

verkoopt zijn identiteit verhult of zich 

elders vestigt binnen de Unie of in een 

derde land om zo handhaving te 

voorkomen. In gevallen waar het risico 

bestaat op ernstige en onherstelbare schade 

voor consumenten, moeten de bevoegde 

instanties bij gebrek aan andere middelen 

tijdelijke maatregelen kunnen vaststellen 

om deze schade te voorkomen of te 

matigen, in het bijzonder het verplichten 

van aanbieders van hostingdiensten om 

inhoud te verwijderen of een website, 

dienst of account op te schorten, of het 

verplichten van een domeinregister of -

aanbieder om een volledig 

gekwalificeerde domeinnaam voor een 

bepaalde periode te deactiveren. 

Bovendien moeten de bevoegde instanties, 

indien de tijdelijke maatregelen geen 

resultaat opleveren en enkel als laatste 

middel, tevens de bevoegdheid hebben om 

een aanbieder van hostingdiensten te 

gelasten inhoud te verwijderen of een 

website, dienst of account of een gedeelte 

daarvan offline te halen, of een 

domeinregister of -aanbieder te gelasten 
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een volledig gekwalificeerde domeinnaam 

te schrappen en deze door de betrokken 

bevoegde instantie te laten opnemen in 

een register. Gezien de mogelijke impact 

ervan op de grondrechten, moeten deze 

bevoegdheden worden uitgeoefend in 

overeenstemming met het Handvest van 

de grondrechten van de Europese Unie en 

met toestemming van de rechter. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Amendement  153 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter g 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) vaststellen van tijdelijke 

maatregelen om het risico op ernstige en 

onherstelbare schade voor consumenten te 

voorkomen, in het bijzonder het tijdelijk 

offline halen van een website, domein of 

soortgelijke digitale site, dienst of account; 

(g) de bevoegdheid om, bij gebrek aan 

andere middelen, tijdelijke maatregelen 

vast te stellen om het risico op ernstige en 

onherstelbare schade voor collectieve 

belangen van consumenten te voorkomen, 

in het bijzonder aanbieders van 

hostingdiensten gelasten inhoud te 

verwijderen of een website, dienst of 

account op te schorten, of een 

domeinregister of -aanbieder verplichten 

om een volledig gekwalificeerde 

domeinnaam voor een bepaalde periode te 

deactiveren; 

Or. en 

 



 

AM\1138896NL.docx  PE611.531v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.11.2017 A8-0077/154 

Amendement  154 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) offline halen van een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account of een gedeelte daarvan, 

waaronder door een derde of een andere 

overheidsinstantie te verzoeken een 

dergelijke maatregel uit te voeren; 

(l) de bevoegdheid om een aanbieder 

van hostingdiensten te gelasten, indien de 

handelaar niet doeltreffend reageert 

binnen een redelijke termijn op een 

schriftelijk verzoek van de bevoegde 

instantie om de beëindiging van een 

inbreuk, om inhoud te verwijderen of een 

website, dienst of account of een gedeelte 

daarvan offline te halen, of een 

domeinregister of -aanbieder te gelasten 

om een volledig gekwalificeerde 

domeinnaam te schrappen en deze door 

de betrokken bevoegde instantie te laten 

opnemen in een register, waaronder door 

een derde of een andere overheidsinstantie 

te verzoeken een dergelijke maatregel uit te 

voeren, teneinde het risico op ernstige en 

onherstelbare schade voor de collectieve 

belangen van de consumenten te 

voorkomen; 

Or. en 

 



 

AM\1138896NL.docx  PE611.531v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

8.11.2017 A8-0077/155 

Amendement  155 

Julia Reda 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De bevoegde instanties oefenen in 

elk geval de bevoegdheden uit als bedoeld 

in artikel 8, lid 2, onder d), g) en l), 

overeenkomstig lid 1, onder b), van dit 

artikel. 

Or. en 

 


