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8.11.2017 A8-0077/152 

Amendamentul  152 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) În special în mediul digital, 

autoritățile de resort ar trebui să fie în 

măsură să pună capăt încălcărilor în mod 

rapid și eficace, în special în cazul în care 

comerciantul care vinde bunuri sau servicii 

își ascunde identitatea sau se mută într-un 

alt stat din Uniune sau într-o țară terță 

pentru a se sustrage prevederilor legislației. 

În cazurile în care există un risc de 

prejudiciu grav și ireparabil pentru 

consumatori, autoritățile de resort ar trebui 

să fie în măsură să adopte măsuri provizorii 

pentru a preveni un astfel de prejudiciu sau 

a diminua efectele acestuia, inclusiv, dacă 

este cazul, prin suspendarea unui site 

internet, a unui domeniu sau a unui site, 

serviciu ori cont digital similar. În plus, 

autoritățile de resort ar trebui să aibă 

competența de a închide sau de a solicita 

unui furnizor de servicii terț să închidă un 

site internet, un domeniu sau un site, un 

serviciu ori un cont digital similar. 

(12) În special în mediul digital, 

autoritățile de resort ar trebui să fie în 

măsură să pună capăt încălcărilor în mod 

rapid și eficace, în special în cazul în care 

comerciantul care vinde bunuri sau servicii 

își ascunde identitatea sau se mută într-un 

alt stat din Uniune sau într-o țară terță 

pentru a se sustrage prevederilor legislației. 

În cazurile în care există un risc de 

prejudiciu grav și ireparabil pentru 

consumatori, autoritățile de resort ar trebui 

să fie în măsură să adopte măsuri 

provizorii, în lipsa unor alte mijloace 

disponibile, pentru a preveni ori pentru a 

atenua un astfel de prejudiciu, în special 

solicitând furnizorilor de servicii de 

găzduire să elimine conținuturi sau să 

suspende un site de internet, un serviciu 

ori cont sau solicitând registrelor de 

domenii și operatorilor de registre să 

suspende, pentru o perioadă determinată, 

un nume de domeniu pe deplin calificat. 

În plus, dacă măsurile provizorii nu și-au 

atins scopul, și doar în ultimă instanță, 

autoritățile de resort ar trebui să aibă, de 

asemenea, competența de a dispune ca un 

furnizor de servicii de găzduire să elimine 

conținuturi sau să închidă un site de 

internet, un serviciu ori un cont sau o 

parte a acestuia sau de a dispune ca 

registrele de domenii sau operatorii de 
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registre să elimine un nume de domeniu 

pe deplin calificat și de a permite 

autorității de resort în cauză să îl 

înregistreze. Ținând seama de impactul 

lor potențial asupra drepturilor 

fundamentale, aceste competențe ar trebui 

să fie exercitate în conformitate cu Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene și după obținerea unei 

autorizații judiciare. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Amendamentul  153 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera g 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) a adopta măsuri provizorii – în 

particular suspendarea unui site web, a 

unui domeniu sau a altui site, serviciu sau 

cont digital similar – pentru a preveni 

riscul unor prejudicii grave și ireparabile 

pentru consumatori; 

(g) a adopta măsuri provizorii, dacă nu 

sunt disponibile alte mijloace, pentru a 

preveni riscul unor prejudicii grave și 

ireparabile pentru interesele colective ale 

consumatorilor, în particular solicitând 

furnizorilor de servicii de găzduire să 

elimine conținuturi sau să suspende un 

site de internet, un serviciu sau un cont 

sau solicitând registrelor de domenii și 

operatorilor de registre suspendarea, 
pentru o perioadă determinată, a unui 

nume de domeniu pe deplin calificat; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Amendamentul  154 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera l 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) a închide un site web, un domeniu 

sau alt site, serviciu sau cont digital sau o 

parte a acestuia, inclusiv prin solicitarea 

adresată unei părți terțe sau unei alte 

autorități publice de a pune în aplicare o 

astfel de măsură; 

(l) în absența unei reacții eficace și 

într-un termen rezonabil a comerciantului 

la o solicitare scrisă adresată de 

autoritatea de resort pentru încetarea sau 

interzicerea unei încălcări, competența de 

a impune unui furnizor de servicii de 

găzduire să elimine un conținut sau să 

închidă un site web, un serviciu sau un 

cont sau o parte a acestuia, ori de a impune 

registrelor de domenii sau operatorilor de 

registre să șteargă un nume de domeniu 

complet calificat și de a permite autorității 

de resort vizate să îl înregistreze, inclusiv 

prin solicitarea adresată unei părți terțe sau 

unei alte autorități publice de a pune în 

aplicare astfel de măsuri, cu scopul de a 

preveni riscul unui prejudiciu grav și 

ireparabil adus intereselor colective ale 

consumatorilor; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Amendamentul  155 

Julia Reda 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. În orice caz, autoritățile de resort 

își exercită competențele menționate la 

articolul 8 alineatul (2) literele (d), (g) și 

(l) în conformitate cu alineatul (1) litera 

(b) din prezentul articol. 

Or. en 

 


