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8.11.2017 A8-0077/156 

Grozījums Nr.  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – l apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

l) slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai 

līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai 

kontu, vai tā daļu, tostarp, prasot, lai trešā 

puse vai cita valsts iestāde īstenotu šādus 

pasākumus; 

l) ja nav pieejami citi efektīvi 

līdzekļi, lai panāktu, ka pārkāpums tiek 

izbeigts vai aizliegts, tostarp prasot, lai 

trešā puse vai cita valsts iestāde īstenotu 

šādus līdzekļus ar mērķi novērst nopietna 

kaitējuma risku patērētāju kopējām 

interesēm: 

– dzēst saturu vai ierobežot piekļuvi 

tiešsaistes saskarnei, vai dot rīkojumu 

parādīt skaidru brīdinājumu patērētājiem, 

kad tie piekļūst tiešsaistes saskarnei; 

– dot rīkojumu mitināšanas pakalpojumu 

sniedzējam dzēst, bloķēt vai ierobežot 

pieeju tiešsaistes saskarnei vai 

– vajadzības gadījumā dot rīkojumu 

domēnu reģistriem vai reģistrētājiem dzēst 

pilnībā kvalificētu domēna nosaukumu 

un ļaut to reģistrēt kompetentajai iestādei; 

– dalībvalstīm būtu jāparedz iespēja 

panākt valsts iestāžu īstenoto pasākumu 

tūlītēju apturēšanu, ja mitināšanas 

pakalpojumu sniedzējs vai domēna 

reģistri vai reģistrētāji var pierādīt, ka tie 

nav atbildīgi par pārkāpumu, un var 

pierādīt, ka īstenotie pasākumi varētu 

izraisīt nopietnu kaitējumu viņu darbībai; 

Or. en 
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Pamatojums 

Ar šo grozījumu trialoga tekstu papildina ar lielāku aizsardzību pakalpojumu sniedzējiem, 

domēnu reģistriem vai reģistrētājiem, kuri nav atbildīgi par pārkāpumu, jo viņi ir cietuši no 

kiberuzbrukuma. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Grozījums Nr.  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – n apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

n) izdot rīkojumu tirgotājam, kas 

atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu 

vai plaši izplatītu pārkāpumu, sniegt 

kompensāciju patērētājiem, kuriem 

pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums, tostarp 

cita starpā kompensāciju naudā, piedāvājot 

patērētājiem iespēju izbeigt līguma 

darbību, vai citus pasākumus, kas 

nodrošina tiesisko aizsardzību 

patērētājiem, kuriem pārkāpuma dēļ 

nodarīts kaitējums; 

n) izdot rīkojumu tirgotājam, kas 

atbildīgs par Savienībā izdarītu pārkāpumu, 

plaši izplatītu pārkāpumu vai plaši 

izplatītu Savienības mēroga pārkāpumu, 

sniegt kompensāciju patērētājiem, kuriem 

šī pārkāpuma dēļ nodarīts kaitējums, 

tostarp cita starpā kompensāciju naudā, 

piedāvājot patērētājiem iespēju izbeigt 

līguma darbību, vai citus pasākumus, kas 

nodrošina tiesisko aizsardzību 

patērētājiem, kuriem pārkāpuma dēļ 

nodarīts kaitējums; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir atjaunot IMCO nostāju attiecībā uz kompensāciju patērētājiem ar mērķi 

nodrošināt pilsoņiem augstāku aizsardzības līmeni gadījumā, ja tie cietuši pārkāpuma 

rezultātā, jo īpaši attiecībā uz naudas atgūšanu no tirgotāja. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Grozījums Nr.  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – o apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

o) izdot rīkojumu par pārkāpuma 

rezultātā gūtās peļņas atgūšanu, tostarp 

rīkojumu par šīs peļņas iemaksu valsts 

kasē vai saņēmējam, kuru izraudzījusies 

kompetentā iestāde vai kurš izraudzīts 

saskaņā ar valsts tiesību aktiem; 

o) izdot rīkojumu par pārkāpuma 

rezultātā gūtās peļņas atgūšanu; 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījuma mērķis ir atjaunot IMCO nostāju attiecībā uz kompensāciju patērētājiem, norādot 

valsts iestāžu pilnvaras izdot rīkojumu atgūt peļņu, ko tirgotājs ieguvis pārkāpumu rezultātā. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Grozījums Nr.  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

47. pants – virsraksts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Principi sodu piemērošanai par Savienībā 

izdarītiem pārkāpumiem un plaši 

izplatītiem pārkāpumiem 

Principi sankciju piemērošanai par 

Savienībā izdarītiem pārkāpumiem, plaši 

izplatītiem pārkāpumiem un Savienības 

mēroga plaši izplatītiem pārkāpumiem 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu tiek atjaunots Komisijas priekšlikuma 47. pants, lai sankciju piemērošanā 

ņemtu vērā to, cik plaši izplatīts ir pārkāpums un cik daudzi patērētāji ir cietuši. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Grozījums Nr.  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

47. pants – 1. punkts – ievaddaļa 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Piemērojot sodu saistībā ar 

Savienībā izdarītu pārkāpumu un plaši 

izplatītu pārkāpumu, kompetentās iestādes 

cita starpā ņem vērā turpmāk minēto: 

1. Piemērojot sankcijas saistībā ar 

Savienībā izdarītu pārkāpumu, plaši 

izplatītu pārkāpumu un Savienības 

mēroga plaši izplatītu pārkāpumu, 

kompetentās iestādes cita starpā ņem vērā 

turpmāk minēto: 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu tiek atjaunots Komisijas priekšlikuma 47. pants, lai sankciju piemērošanā 

ņemtu vērā to, cik plaši izplatīts ir pārkāpums un cik daudzi patērētāji ir cietuši. 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

8.11.2017 A8-0077/161 

Grozījums Nr.  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

47. pants – 1.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.b Šie sodi ir efektīvi, samērīgi un 

atturoši. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar grozījumu tiek atjaunots Komisijas priekšlikuma 47. pants, lai sankciju piemērošanā 

ņemtu vērā to, cik plaši izplatīts ir pārkāpums un cik daudzi patērētāji ir cietuši. 

 

 


