
 

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

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/156 

Muudatusettepanek  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt l 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(l) sulgeda veebisait, domeen või 

samalaadne digitaalne sait, teenus või 

konto või selle osa, sealhulgas taotledes 

selliste meetmete rakendamist kolmandalt 

osapoolelt või teiselt riigiasutuselt; 

(l) muude tõhusate võimaluste 

puudumisel saavutada rikkumiste 

lõpetamine või keelustamine, sealhulgas 

taotledes selliste vahendite rakendamist 

kolmandalt osapoolelt või teiselt 

riigiasutuselt, et vältida tarbijate 

kollektiivsetele huvidele tõsise kahju 

tekitamise ohtu: 

– eemaldada veebiliidese infosisu või 

piirata sellele juurdepääsu või nõuda 

veebiliidesele juurdepääsul tarbijate jaoks 

selgesõnalise hoiatuse kuvamist; 

– nõuda, et veebimajutusteenuse pakkuja 

eemaldaks või blokeeriks veebiliidese sisu 

või piiraks sellele juurdepääsu; või 

– kui see on asjakohane, anda 

domeeniregistritele või domeeniregistrite 

pidajatele korraldus täielikult 

kvalifitseeritud domeeninimi kustutada 

ning võimaldada asjaomasel pädeval 

asutusel selle registreerimist; 

– liikmesriigid peaksid ette nägema 

võimaluse riiklike ametiasutuste 

rakendatavate meetmete viivitamatuks 

peatamiseks, kui veebimajutusteenuse 

pakkuja või domeeniregistrid või 

domeeniregistrite pidajad suudavad 

tõendada, et nad ei ole rikkumise eest 

vastutavad ja et meetmete rakendamine 

võib nende tegevusele tõsist kahju 

põhjustada; 
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Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga lisatakse kolmepoolsetel läbirääkimistel koostatud tekstile täiendava kaitse 

teenuseosutajatele, domeeniregistritele ja domeeniregistrite pidajatele, kes ei ole rikkumise eest 

vastutavad, kuna nad on olnud küberrünnaku ohvrid. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/157 

Muudatusettepanek  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt n 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(n) kohustada liidusisese rikkumise või 

laiaulatusliku rikkumise eest vastutavat 

kauplejat andma rikkumise tagajärjel kahju 

kannatanud tarbijatele hüvitist muuhulgas 

rahalise hüvitise kujul, pakkudes tarbijatele 

võimalust lõpetada leping või pakkudes 

muid meetmeid, mis tagavad rikkumise 

tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele 

kahju heastamise; 

(n) kohustada liidusisese rikkumise, 

laiaulatusliku rikkumise või liidu 

mõõtmega laiaulatusliku rikkumise eest 

vastutavat kauplejat andma selle rikkumise 

tagajärjel kahju kannatanud tarbijatele 

hüvitist muu hulgas rahalise hüvitise 

kujul, pakkudes tarbijatele võimalust 

lõpetada leping või pakkudes muid 

meetmeid, mis tagavad rikkumise tagajärjel 

kahju kannatanud tarbijatele kahju 

heastamise; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni seisukoht tarbijate 

hüvitamise küsimuses, et pakkuda kodanikele kõrgemat kaitsetaset juhul, kui neile on rikkumise tõttu 

kahju tekitatud, eriti kauplejalt raha tagasi saamisel. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/158 

Muudatusettepanek  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt o 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(o) nõuda rikkumiste tulemusel saadud 

tulude tagastamist, sealhulgas tulude 

maksmist riigikassasse või mõnele pädeva 

asutuse poolt või siseriiklikes õigusaktides 

määratud saajale; 

(o) nõuda rikkumiste tulemusel saadud 

tulude tagastamist; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepaneku eesmärk on taastada siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni seisukoht tarbijate 

hüvitamise küsimuses, milles osutatakse riiklike ametiasutuste volitusele nõuda kauplejalt rikkumise 

tulemusel saadud tulude tagastamist. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/159 

Muudatusettepanek  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – pealkiri 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liidusiseste ja laiaulatuslike rikkumiste 

eest karistuste määramise põhimõtted 

Liidusiseste, laiaulatuslike rikkumiste ja 

liidu mõõtmega laiaulatuslike rikkumiste 
eest sanktsioonide määramise põhimõtted 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga taastatakse komisjoni ettepaneku artikkel 47, et võtta sanktsioonide kehtestamisel 

arvesse seda, kui levinud rikkumine on ja kui paljud tarbijad on kannatanud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/160 

Muudatusettepanek  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liidusiseste rikkumiste ja 

laiaulatuslike rikkumistega seoses karistusi 

määrates võtavad pädevad asutused arvesse 

muuhulgas 

1. Liidusiseste rikkumiste, 

laiaulatuslike rikkumiste ja liidu 

mõõtmega laiaulatuslike rikkumistega 

seoses sanktsioone määrates võtavad 

pädevad asutused arvesse muu hulgas 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga taastatakse komisjoni ettepaneku artikkel 47, et võtta sanktsioonide kehtestamisel 

arvesse seda, kui levinud rikkumine on ja kui paljud tarbijad on kannatanud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

8.11.2017 A8-0077/161 

Muudatusettepanek  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

fraktsiooni EFDD nimel 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise tagamise eest vastutavate liikmesriigi asutuste 

vaheline koostöö 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 47 – lõige 1 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. Need karistused peavad olema 

mõjusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekuga taastatakse komisjoni ettepaneku artikkel 47, et võtta sanktsioonide kehtestamisel 

arvesse seda, kui levinud rikkumine on ja kui paljud tarbijad on kannatanud. 

 


