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8.11.2017 A8-0077/152 

Alteração  152 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 
Texto da Comissão Alteração 

(12) Em particular na esfera digital, as 

autoridades competentes devem poder pôr 

cobro a infrações de forma rápida e eficaz, 

nomeadamente se o operador que vende 

bens ou serviços ocultar a sua identidade 

ou deslocar as suas atividades no interior 

da União ou para um terceiro país, no 

intuito de evitar a aplicação coerciva da 

legislação. Nos casos em que se verifique 

um risco de prejuízo grave e irreparável 

para os consumidores, as autoridades 

competentes devem poder adotar medidas 

provisórias para evitar ou atenuar esse 

prejuízo, incluindo, se necessário, a 

suspensão de sítios web, domínios ou 

quaisquer outros sítios, serviços ou contas 

digitais similares. Além disso, as 

autoridades competentes devem dispor dos 

poderes necessários para fechar, ou 

mandar fechar por um prestador de 

serviços, sítios web, domínios ou 

quaisquer outros sítios, serviços ou contas 

digitais similares. 

(12) Em particular na esfera digital, as 

autoridades competentes devem poder pôr 

cobro a infrações de forma rápida e eficaz, 

especialmente se o operador que vende 

bens ou serviços ocultar a sua identidade 

ou deslocar as suas atividades no interior 

da União ou para um terceiro país, no 

intuito de evitar a aplicação coerciva da 

legislação. Nos casos em que se verifique 

um risco de prejuízo grave e irreparável 

para os consumidores, as autoridades 

competentes devem poder adotar medidas 

provisórias, se não existirem outros meios 

disponíveis, para evitar ou atenuar esse 

prejuízo, em particular exigir que os 

prestadores de serviços de alojamento 

retirem conteúdos ou suspendam sítios 

web, serviços ou contas, ou exigir que os 

registos e registadores de nomes de 

domínio suspendam um nome de domínio 

plenamente qualificado durante um 

período específico. Além disso, se as 

medidas provisórias não surtirem efeito, e 

apenas como último recurso, as 

autoridades competentes devem também 

dispor dos poderes necessários para 

ordenar que um prestador de serviços de 

alojamento retire conteúdos ou feche 
sítios web, serviços, contas ou parte dos 

mesmos, ou para ordenar que um registo 

ou registador de nomes de domínio 
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suprima um nome de domínio plenamente 

qualificado e permita que a autoridade 

competente em questão o registe. Tendo 

em conta o seu potencial impacto sobre os 

direitos fundamentais, esses poderes 

deverão ser exercidos em conformidade 

com a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia e após autorização 

judicial. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Alteração  153 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea g) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(g) Adotar medidas provisórias que 

evitem prejuízos graves e irreparáveis ao 

consumidor, nomeadamente suspender 

sítios web, domínios ou quaisquer outros 

sítios, serviços ou contas digitais similares; 

(g) O poder de adotar medidas 

provisórias, sempre que não existam 

outros meios disponíveis para evitar 
prejuízos graves e irreparáveis aos 

interesses coletivos do consumidor, 

nomeadamente exigir que os prestadores 

de serviços de alojamento retirem 

conteúdos ou suspendam sítios web, 

serviços ou contas, ou exigir que os 

registos e registadores de nomes de 

domínio suspendam um nome de domínio 

plenamente qualificado durante um 

período especificado; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Alteração  154 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea l) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(l) Encerrar sítios web, domínios ou 

quaisquer outros sítios, serviços ou contas 

digitais similares, inclusivamente por 

intermédio de outra autoridade pública ou 

de terceiros a quem peçam que implemente 

tais medidas; 

(l) Na ausência de uma reação eficaz, 

dentro de um prazo razoável, de um 

operador a um pedido por escrito por 

parte da autoridade competente para que 

ponha termo à infração ou a uma 

proibição da prática da infração, o poder 

de ordenar que um prestador de serviços 

de alojamento retire conteúdos ou encerre 
sítios web, serviços, ou contas ou parte dos 

mesmos, ou de ordenar que um registo ou 

um registador de nomes de domínio 

suprima um nome de domínio plenamente 

qualificado e permita que a autoridade 

competente em questão o registe, 

inclusivamente por intermédio de outra 

autoridade pública ou de terceiros a quem 

peçam que implemente tais medidas, a fim 

de evitar o risco de um prejuízo grave e 

irreparável dos interesses coletivos dos 

consumidores; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Amendment  155 

Julia Reda 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Report A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. As autoridades competentes 

devem, em qualquer caso, exercer os 

poderes enunciados no artigo 8.º, n.º 2, 

alíneas d), g) e l), em conformidade com a 

alínea b) do n.º 1 do presente artigo. 

Or. en 

 


