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8.11.2017 A8-0077/156 

Ændringsforslag  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra l 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) nedlægge et websted, et domæne 

eller en tilsvarende digital lokalitet eller 

en del heraf, herunder ved at anmode en 

tredjepart eller en anden offentlig 

myndighed om at gennemføre sådanne 

foranstaltninger 

l) såfremt der ikke findes andre 

effektive midler til at bringe en 

overtrædelse til ophør eller forbyde den, 

herunder ved at anmode en tredjepart eller 

en anden offentlig myndighed om at 

gennemføre sådanne foranstaltninger, med 

henblik på at hindre alvorlig skade for 

forbrugernes kollektive interesser: 

- at fjerne indhold eller begrænse adgang 

til en onlinegrænseflade eller kræve, at 

der tydeligt vises en advarsel, når 

forbrugere får adgang til 

onlinegrænsefladen 

- at kræve, at en udbyder af 

hostingtjenester fjerner, umuliggør eller 

begrænser adgangen til en 

onlinegrænseflade, eller 

- om nødvendigt at kræve, at 

domæneregistre og -registratorer sletter et 

fuldt kvalificeret domænenavn og tillader, 

at den kompetente myndighed registrerer 

det 

— Medlemsstaterne bør give mulighed for 

at opnå en øjeblikkelig suspension af 

foranstaltninger, som gennemføres af 

nationale offentlige myndigheder, hvis 

hosting-tjenesteyderen eller 

områderegistret eller registratoren kan 

påvise, at de ikke er ansvarlige for 

overtrædelsen, og kan bevise, at de 

gennemførte foranstaltninger vil kunne 
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forårsage alvorlige skader på deres 

aktiviteter; 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er en tilføjelse til trilogteksten, idet den giver en yderligere beskyttelse til 

tjenesteyderens domænenavneregistratorer eller registratorer, som ikke er ansvarlig for overtrædelsen, 

fordi de har lidt et cyberangreb. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

8.11.2017 A8-0077/157 

Ændringsforslag  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra n 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

n) pålægge den erhvervsdrivende, der 

er ansvarlig for overtrædelsen inden for EU 

eller den udbredte overtrædelse, at 

kompensere forbrugere, der har lidt skade 

som følge af overtrædelsen, herunder bl.a. 

økonomisk kompensation, mulighed for at 

opsige kontrakten eller andre 

foranstaltninger, der sikrer erstatning til 

forbrugere, som har lidt skade som følge af 

overtrædelsen 

(n) pålægge den erhvervsdrivende, der 

er ansvarlig for overtrædelsen inden for 

EU, den udbredte overtrædelse eller den 

udbredte overtrædelse med en EU-

dimension, at kompensere forbrugere, der 

har lidt skade som følge af denne 

overtrædelse, herunder bl.a. økonomisk 

kompensation, mulighed for at opsige 

kontrakten eller andre foranstaltninger, der 

sikrer erstatning til forbrugere, som har lidt 

skade som følge af overtrædelsen 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag sigter mod at genopføre IMCO's holdning om forbrugernes kompensation for at 

give borgerne et højere beskyttelsesniveau, hvis de har lidt skade som følge af en overtrædelse, navnlig 

med hensyn til at inddrive penge fra den erhvervsdrivende. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Ændringsforslag  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – litra o 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

o) kræve tilbagebetaling af den 

gevinst, der er opnået ved overtrædelserne, 

herunder et krav om, at denne gevinst 

betales til statskassen eller til en 

modtager, der er udpeget af den 

kompetente myndighed eller i henhold til 

den nationale lovgivning 

o) kræve tilbagebetaling af den 

gevinst, der er opnået ved overtrædelserne 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag sigter mod at genopføre IMCO's holdning om forbrugernes kompensation med 

angivelse af de nationale myndigheders beføjelser til at pålægge tilbagebetaling af gevinster opnået af 

den erhvervsdrivende som følge af overtrædelser. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Ændringsforslag  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – overskrift 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Principper for pålæggelse af sanktioner for 

overtrædelser inden for EU og udbredte 

sanktioner 

Principper for pålæggelse af sanktioner for 

overtrædelser inden for EU, udbredte 

overtrædelser og overtrædelser med en 

EU-dimension 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget genindsætter artikel 47 i Kommissionens forslag for ved pålæggelsen af sanktioner at 

tage hensyn til, hvordan overtrædelsen er udbredt, og hvor mange forbrugere, der har lidt skade. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Ændringsforslag  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 1 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Når de kompetente myndigheder 

pålægger sanktioner i forbindelse med 

overtrædelser inden for EU og udbredte 

sanktioner, tager de bl.a. hensyn til 

følgende: 

1. Når de kompetente myndigheder 

pålægger sanktioner i forbindelse med 

overtrædelser inden for EU, udbredte 

overtrædelser og udbredte overtrædelser 

med EU-dimension, tager de bl.a. hensyn 

til følgende: 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget genindsætter artikel 47 i Kommissionens forslag for ved pålæggelsen af sanktioner at 

tage hensyn til, hvordan overtrædelsen er udbredt, og hvor mange forbrugere, der har lidt skade. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Ændringsforslag  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om 

forbrugerbeskyttelse 

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

 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 1 b (ny) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 b. Sanktionerne skal være effektive, 

forholdsmæssige og have afskrækkende 

virkning. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget genindsætter artikel 47 i Kommissionens forslag for ved pålæggelsen af sanktioner at 

tage hensyn til, hvordan overtrædelsen er udbredt, og hvor mange forbrugere, der har lidt skade. 

 


