
 

AM\1138897EL.docx  PE611.531v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Κεφάλαιο 8,11 2017 A8-0077/156 

Τροπολογία  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, ενός 

δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου 

ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός 

λογαριασμού, μεταξύ άλλων ζητώντας από 

τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να 

εφαρμόσει τα μέτρα αυτά· 

ιγ) όταν δεν υπάρχουν άλλα 

αποτελεσματικά μέσα για την επίτευξη 

της παύσης ή της απαγόρευσης της 

παράβασης, μεταξύ άλλων ζητώντας από 

τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να 

εφαρμόσει τα μέσα αυτά, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης 

των συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών: 

- αφαίρεση περιεχομένου ή περιορισμός 

της πρόσβασης σε επιγραμμική διεπαφή 

ή διαταγή να αναγράφεται ρητή 

προειδοποίηση προς τους καταναλωτές 

κατά την πρόσβαση σε επιγραμμική 

διεπαφή· 

- διαταγή στον πάροχο υπηρεσιών 

υποδοχής να διαγράψει, να 

απενεργοποιήσει ή να περιορίσει την 

πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή· ή  

- κατά περίπτωση, διαταγή στα τομεακά 

αρχεία ή μητρώα να διαγράψουν ένα 

πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και 

χορήγηση άδειας στην οικεία αρμόδια 

αρχή να προβεί σε σχετική καταχώρηση· 

- τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ζητούν 

άμεση αναστολή των μέτρων που 

εφαρμόζονται από τις εθνικές δημόσιες 

αρχές αν ο πάροχος υπηρεσιών υποδοχής 

ή τα τομεακά αρχεία ή μητρώα μπορούν 

να αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται για την 
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παράβαση και ότι τα μέτρα που 

εφαρμόζονται θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν σοβαρή ζημία στις 

δραστηριότητές τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία προσθέτει στο κείμενο του τριμερούς διαλόγου, περαιτέρω προστασία για τους παρόχους 

υπηρεσιών, στα τομεακά αρχεία ή μητρώα που δεν ευθύνονται για την παράβαση, διότι υπέστησαν επίθεση 

στον κυβερνοχώρο. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Τροπολογία  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιδ) διαταγή στον έμπορο που είναι 

υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση ή 

εκτεταμένη παράβαση να αποζημιώσει 

τους καταναλωτές για τη ζημία που 

υπέστησαν λόγω της παράβασης, μεταξύ 

άλλων, μέσω χρηματικής αποζημίωσης, 

παροχής στους καταναλωτές της 

δυνατότητας να καταγγείλουν τη σύμβαση 

ή άλλων μέτρων για την εξασφάλιση 

έννομης προστασίας για τους καταναλωτές 

που έχουν υποστεί ζημία λόγω της 

παράβασης· 

ιδ) διαταγή στον έμπορο που είναι 

υπεύθυνος για ενδοενωσιακή παράβαση, 

εκτεταμένη παράβαση ή εκτεταμένη 

παράβαση με ενωσιακή διάσταση να 

αποζημιώσει τους καταναλωτές για τη 

ζημία που υπέστησαν εξαιτίας της εν λόγω 

παράβασης, μεταξύ άλλων, μέσω 

χρηματικής αποζημίωσης, παροχής στους 

καταναλωτές της δυνατότητας να 

καταγγείλουν τη σύμβαση ή άλλων μέτρων 

για την εξασφάλιση έννομης προστασίας 

για τους καταναλωτές που έχουν υποστεί 

ζημία λόγω της παράβασης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει τη θέση της επιτροπής IMCO σχετικά με την αποζημίωση των 

καταναλωτών, προκειμένου να παρέχεται στους πολίτες υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε περίπτωση που 

έχουν υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα παράβασης, ιδίως κατά την επιστροφή των χρημάτων τους από τον 

έμπορο. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Τροπολογία  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιε  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιε) διαταγή της επιστροφής των 

κερδών που αποκτήθηκαν από παραβάσεις, 

καθώς και διαταγή να καταβληθούν τα εν 

λόγω κέρδη στο δημόσιο ταμείο ή σε 

δικαιούχο που έχει ορισθεί από την 

αρμόδια αρχή ή σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία· 

ιε) διαταγή της επιστροφής των 

κερδών που αποκτήθηκαν από 

παραβάσεις· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει τη θέση της επιτροπής IMCO σχετικά με την αποζημίωση των 

καταναλωτών, προσδιορίζοντας την εξουσία των εθνικών αρχών να διατάσσουν την επιστροφή των κερδών 

που αποκομίστηκαν από τον έμπορο ως αποτέλεσμα των παραβάσεων· 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Τροπολογία  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αρχές σχετικά με την επιβολή κυρώσεων 

για ενδοενωσιακές παραβάσεις και 

εκτεταμένες παραβάσεις 

Αρχές σχετικά με την επιβολή κυρώσεων 

για ενδοενωσιακές και εκτεταμένες 

παραβάσεις και για εκτεταμένες 

παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει το άρθρο 47 της πρότασης της Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 

πόσο εκτεταμένη είναι η παράβαση και πόσοι καταναλωτές επλήγησαν κατά την επιβολή κυρώσεων. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Τροπολογία  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατά την επιβολή κυρώσεων στο 

πλαίσιο ενδοενωσιακών παραβάσεων και 

εκτεταμένων παραβάσεων, οι αρμόδιες 

αρχές λαμβάνουν υπόψη μεταξύ άλλων: 

1. Κατά την επιβολή κυρώσεων στο 

πλαίσιο ενδοενωσιακών παραβάσεων, 

εκτεταμένων παραβάσεων και 

εκτεταμένων παραβάσεων με ενωσιακή 

διάσταση, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 

υπόψη μεταξύ άλλων: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει το άρθρο 47 της πρότασης της Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 

πόσο εκτεταμένη είναι η παράβαση και πόσοι καταναλωτές επλήγησαν κατά την επιβολή κυρώσεων. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

8.11.2017 A8-0077/161 

Τροπολογία  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία επαναφέρει το άρθρο 47 της πρότασης της Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη 

πόσο εκτεταμένη είναι η παράβαση και πόσοι καταναλωτές επλήγησαν κατά την επιβολή κυρώσεων. 

 


