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8.11.2017 A8-0077/152 

Predlog spremembe  152 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Pristojni organi bi morali imeti 

zlasti v digitalnem okolju možnost, da hitro 

in učinkovito ustavijo kršitev, zlasti kadar 

trgovec, ki prodaja blago ali storitev, 

prikrije svojo identiteto ali se preseli 

znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se 

izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje 

resne in nepopravljive škode za potrošnike, 

bi pristojni organi morali imeti možnost, da 

sprejmejo začasne ukrepe za preprečevanje 

takšne škode ali njeno zmanjšanje, po 

potrebi vključno z blokiranjem spletnega 

mesta, domene ali podobne digitalne 

strani, storitve ali računa. Poleg tega bi 

morali biti pooblaščeni za ukinitev 

spletnega mesta, domene ali podobne 

digitalne strani, storitve ali računa, 

oziroma da za to zadolžijo tretjega 

ponudnika storitev. 

(12) Pristojni organi bi morali imeti 

zlasti v digitalnem okolju možnost, da hitro 

in učinkovito ustavijo kršitev, zlasti kadar 

trgovec, ki prodaja blago ali storitev, 

prikrije svojo identiteto ali se preseli 

znotraj Unije ali v tretjo državo, da bi se 

izognil izvrševanju. Kadar obstaja tveganje 

resne in nepopravljive škode za potrošnike, 

bi pristojni organi morali imeti možnost, da 

sprejmejo začasne ukrepe za preprečitev 

ali ublažitev škode, kadar ni drugega 

načina, predvsem, da od ponudnikov 

storitev gostovanja zahtevajo, da 

odstranijo vsebino ali blokirajo spletno 

mesto, storitev ali račun, ali pa zahtevajo 

od registrov ali registratorjev domen, da 

za točno določen čas blokirajo popolnoma 

določeno ime domene. Če začasni ukrepi 

ne bi bili uspešni in zgolj v skrajnem 

primeru bi morali biti pristojni organi tudi 

pooblaščeni, da od ponudnika storitev 

gostovanja zahtevajo, da odstrani vsebino 

ali ukine spletno mesto, storitev ali račun, 

ali pa od registrov ali registratorjev domen 

zahtevajo, da izbrišejo popolnoma 

določeno ime domene in omogočijo 

ustreznemu pristojnemu organu, da ga 

registrira. Ker bi utegnila ta pooblastila 

vplivati na temeljne pravice, bi jih bilo 

treba izvajati v skladu z Listino Evropske 

unije o temeljnih pravicah in na podlagi 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Predlog spremembe  153 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) sprejme začasne ukrepe, da bi 

preprečil tveganje resne in nepopravljive 

škode za potrošnike, zlasti blokiranje 

spletnega mesta, domene ali podobne 

digitalne strani, storitve ali računa; 

(g) sprejme začasne ukrepe, kadar ni 

drugega načina za preprečitev tveganja 
resne in nepopravljive škode za kolektivne 

interese potrošnikov, predvsem, da od 

ponudnikov storitev gostovanja zahteva, 

da odstranijo vsebino ali blokirajo spletno 

mesto, storitev ali račun, ali pa zahteva od 

registrov ali registratorjev domen, da za 

točno določen čas blokirajo popolnoma 

določeno ime domene; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Predlog spremembe  154 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka l 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) ukine spletno mesto, domeno ali 

podobno digitalno stran, storitev ali račun 

v celoti ali delno, vključno z zahtevanjem 

od tretje osebe ali drugega javnega organa, 

da izvede takšne ukrepe; 

(l) v primeru, če se trgovec v 

razumnem roku ne odzove na pisno 

zahtevo pristojnega organa, naj kršitev 

ustavi ali prepove, slednji od ponudnika 

storitev gostovanja zahteva odstranitev 

vsebine ali popolno ali delno ukinitev 

spletnega mesta, storitve ali računa ali pa 

registrom ali registratorjem domen naroči, 

naj izbrišejo popolnoma določeno ime 

domene in omogočijo ustreznemu 

pristojnemu organu, da ga registrira, 

vključno z zahtevanjem od tretje osebe ali 

drugega javnega organa, da izvede te 

ukrepe, da se prepreči tveganje resne in 

nepopravljive škode za kolektivne interese 

potrošnikov; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Predlog spremembe  155 

Julia Reda 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Pristojni organi v vsakem primeru 

izvajajo pooblastila iz točk (d), (g) in (l) 

člena 8(2) v skladu s točko (b) odstavka 1 

tega člena. 

Or. en 

 

 


