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8.11.2017 A8-0077/152 

Pozmeňujúci návrh  152 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) V digitálnom prostredí by mali byť 

príslušné orgány schopné ukončiť 

porušovanie právnych predpisov rýchlo a 

účinne, najmä ak obchodník predávajúci 

tovar alebo služby skrýva svoju identitu 

alebo sa premiestňuje v rámci Únie alebo 

do tretej krajiny s cieľom vyhnúť sa 

presadzovaniu práva. V prípadoch, keď 

hrozí riziko vážnej a nenapraviteľnej škody 

pre spotrebiteľov, by príslušné orgány mali 

byť schopné prijať dočasné opatrenia na 

prevenciu takejto ujmy alebo na jej 

zníženie, v prípade potreby aj vrátane 

pozastavenia funkcie internetovej stránky, 

domény alebo podobných digitálnych 

služieb alebo účtov. Okrem toho by 

príslušné orgány mali mať právomoc 

odstrániť alebo zabezpečiť, aby tretia 

strana poskytujúca služby odstránila 

webové sídlo, domény alebo podobné 

digitálne sídlo, služby alebo účty. 

(12) V digitálnom prostredí by mali byť 

príslušné orgány schopné ukončiť 

porušovanie právnych predpisov rýchlo a 

účinne, najmä v prípade, keď obchodník 

predávajúci tovar alebo služby skrýva 

svoju identitu alebo sa premiestňuje v 

rámci Únie alebo do tretej krajiny s cieľom 

vyhnúť sa presadzovaniu práva. V 

prípadoch, keď hrozí riziko vážnej a 

nenapraviteľnej škody pre spotrebiteľov, 

by príslušné orgány mali byť schopné 

prijať dočasné opatrenia, pokiaľ 

neexistujú nijaké iné dostupné prostriedky 
na prevenciu alebo zmiernenie takejto 

ujmy, najmä vyžadovať od poskytovateľov 

hostingových služieb odstránenie obsahu 

alebo pozastavenie funkcie webového 

sídla, služby alebo účtu alebo vyžadovať 

od registrov alebo registrátorov domén 

odloženie presne stanoveného názvu 

domény na určitý čas. Okrem toho by v 

prípade, že dočasné opatrenia nebudú 

úspešné, mali mať príslušné orgány ako 

poslednú možnosť právomoc nariadiť 

poskytovateľovi hostingových služieb, aby 

odstránil obsah webového sídla, služby 

alebo účtu, alebo akejkoľvek ich časti 

alebo ich uzatvoril, alebo nariadiť 

registrom alebo registrátorom, aby 

odstránili presne stanovený názov domény 

a umožnili dotknutému príslušnému 
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úradu, aby ho zaregistroval. Berúc do 

úvahy ich možný vplyv na základné práva 

by sa tieto právomoci mali vykonávať v 

súlade s Chartou základných práv 

Európskej únie a na základe súdneho 

povolenia. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Pozmeňujúci návrh  153 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno g 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(g) prijať dočasné opatrenia, aby sa 

zabránilo riziku vážnej a nenapraviteľnej 

ujmy spotrebiteľom, najmä pozastavenie 

činnosti webovej lokality, domény alebo 

podobnej digitálnej lokality, služby alebo 

konta; 

(g) právomoc prijať dočasné opatrenia, 

ak nie sú k dispozícii žiadne iné 

prostriedky, aby sa zabránilo riziku vážnej 

a nenapraviteľnej ujmy voči kolektívnym 

záujmom spotrebiteľov, najmä vyžadovať 

od poskytovateľov hostingových služieb 

odstránenie obsahu alebo pozastavenie 

funkcie webového sídla, služby alebo účtu 

alebo vyžadovať od registrov 

a registrátorov domén odloženie presne 

stanoveného názvu domény na určitý čas. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Pozmeňujúci návrh  154 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno l 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(l) ukončiť činnosť webovej stránky, 

domény alebo podobnej digitálnej lokality, 

služby alebo konta alebo ich časti vrátane 

vznesenia požiadavky voči tretej strane 

alebo inému orgánu verejnej moci na 

vykonanie takýchto opatrení; 

(l) právomoc nariadiť 

poskytovateľovi hostingových služieb, aby 

odstránil obsah alebo ukončil činnosť 

webového sídla, služby alebo účtu alebo 

ich časti, alebo nariadiť registrom alebo 

registrátorom domén, aby vymazali presne 

stanovený názov domény a umožnili ho 

zaregistrovať dotknutému príslušnému 
orgánu, ak obchodník v primeranom čase 

účinne nezareaguje na písomnú žiadosť 

príslušného orgánu o ukončenie 

porušovania právnych predpisov alebo na 

zákaz ich porušovania s cieľom zabrániť 

riziku vážnej a nenávratnej ujmy voči 

kolektívnym záujmom spotrebiteľov, a to 

aj požiadaním tretej strany alebo iného 

verejného orgánu o vykonanie takýchto 

opatrení; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

8.11.2017 A8-0077/155 

Pozmeňujúci návrh  155 

Julia Reda 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a. Príslušné orgány musia v každom 

prípade vykonávať právomoci stanovené v 

písmenách d), g) a l) článku 8 ods. 2 v 

súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku. 

Or. en 

 


