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8.11.2017 A8-0077/156 

Pakeitimas 156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies l punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

l) visiškai ar iš dalies nutraukti 

interneto svetainės, domeno ar panašios 

skaitmeninės erdvės veikimą, paslaugos 

teikimą ar sąskaitos naudojimą, taip pat 

prašyti, kad tokių priemonių imtųsi 

trečioji šalis arba kita valdžios institucija; 

l) kai nėra kitų veiksmingų 

priemonių pažeidimui nutraukti arba 

uždrausti, pavyzdžiui, paprašant trečiąją 

šalį arba kitą valdžios instituciją 

įgyvendinti tokias priemones, kad būtų 

išvengta didelės žalos vartotojų 

kolektyviniams interesams rizikos: 

- pašalinti turinį arba apriboti prieigą prie 

elektroninės sąsajos, arba nurodyti aiškiai 

pateikti įspėjimą vartotojams, 

besijungiantiems prie elektroninės 

sąsajos; 

- nurodyti prieglobos paslaugų teikėjui 

pašalinti, pasyvinti arba apriboti prieigą 

prie elektroninės sąsajos arba 

- atitinkamais atvejais nurodyti domenų 

registrų tarnyboms ar registrų 

tvarkytojams panaikinti visiškai tinkamo 

domeno vardą ir leisti atitinkamai 

kompetentingai institucijai jį įregistruoti; 

- valstybėms narėms turėtų būti suteikta 

galimybė greitai sustabdyti nacionalinių 
valdžios institucijų taikomas priemones, 

jei prieglobos paslaugų teikėjai arba 

domenų registrų tarnybos ar registrų 

tvarkytojai gali įrodyti, kad jie nėra 

atsakingi už pažeidimą ir kad taikomos 

priemonės galėtų padaryti didelę žalą jų 

veiklai; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama papildyti trišalio dialogo metu priimtą tekstą ir taip užtikrinti dar didesnę 

apsaugą paslaugų teikėjams, domenų registrų tarnyboms ar registrų tvarkytojams, kurie nėra 

atsakingi už pažeidimą, nes patys nukentėjo nuo kibernetinio išpuolio. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Pakeitimas 157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies n punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

n) nurodyti prekiautojui, atsakingam 

už pažeidimą Sąjungoje ar plačiai paplitusį 

pažeidimą, atlyginti pažeidimu padarytą 

žalą vartotojams, įskaitant, be kita ko, 

piniginę kompensaciją, suteikiant 

vartotojams galimybę nutraukti sutartį arba 

imtis kitų priemonių, kuriomis 

užtikrinamas pažeidimu padarytos žalos 

atlyginimas vartotojams; 

n) nurodyti komercinės veiklos 

subjektui, atsakingam už pažeidimą 

Sąjungoje, pačiai paplitusį pažeidimą ar 

Sąjungos mastu plačiai paplitusį 

pažeidimą, atlyginti tuo pažeidimu 

padarytą žalą vartotojams, įskaitant, be kita 

ko, piniginę kompensaciją, suteikiant 

vartotojams galimybę nutraukti sutartį arba 

imtis kitų priemonių, kuriomis 

užtikrinamas pažeidimu padarytos žalos 

atlyginimas vartotojams; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama vėl įtraukti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto poziciją dėl 

kompensacijų vartotojams, kad piliečiams būtų suteikta geresnė apsauga tais atvejais, kai jie 

nukentėjo nuo pažeidimo, visų pirma suteikiama galimybė atgauti pinigus iš komercinės 

veiklos subjekto. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Pakeitimas 158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 2 dalies o punktas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

o) nurodyti grąžinti padarius 

pažeidimus gautą pelną, įskaitant 

nurodymą tą pelną pervesti į valstybės 

biudžetą arba kompetentingos institucijos 

ar remiantis nacionaliniais teisės aktais 

paskirtam gavėjui; 

o) nurodyti grąžinti padarius 

pažeidimus gautą pelną; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama vėl įtraukti Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto poziciją dėl 

kompensacijų vartotojams, nurodant, kad nacionalinės valdžios institucijos turi įgaliojimus 

priversti komercinės veiklos subjektus grąžinti padarius pažeidimą gautą pelną. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Pakeitimas 159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio pavadinimas 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sankcijų už pažeidimus Sąjungoje ir 

plačiai paplitusius pažeidimus skyrimo 

principai 

Sankcijų už pažeidimus Sąjungoje ir 

plačiai paplitusius pažeidimus bei 

Sąjungos mastu plačiai paplitusius 

pažeidimus skyrimo principai 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įtraukiamas Komisijos pasiūlymo 47 straipsnis, kad skiriant sankcijas būtų 

atsižvelgiama į tai, kiek paplitęs pažeidimas ir kiek vartotojų nuo jo nukentėjo. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Pakeitimas 160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Skirdamos sankcijas už pažeidimus 

Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus 

kompetentingos institucijos, be kita ko, 

atsižvelgia į: 

1. Skirdamos sankcijas už pažeidimus 

Sąjungoje ir plačiai paplitusius pažeidimus 

bei Sąjungos mastu plačiai paplitusius 

pažeidimus kompetentingos institucijos, be 

kita ko, atsižvelgia į: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įtraukiamas Komisijos pasiūlymo 47 straipsnis, kad skiriant sankcijas būtų 

atsižvelgiama į tai, kiek paplitęs pažeidimas ir kiek vartotojų nuo jo nukentėjo. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Pakeitimas 161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, 

bendradarbiavimas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

47 straipsnio 1 b pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Numatytos sankcijos turi būti 

veiksmingos, proporcingos ir 

atgrasančios. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu vėl įtraukiamas Komisijos pasiūlymo 47 straipsnis, kad skiriant sankcijas būtų 

atsižvelgiama į tai, kiek paplitęs pažeidimas ir kiek vartotojų nuo jo nukentėjo. 

 

 


