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MT Magħquda fid-diversità MT 

8.11.2017 A8-0077/156 

Emenda  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt l 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(l) tagħlaq websajt, dominju jew sit, 

servizz jew kont diġitali simili jew parti 

minnhom, inkluż billi titlob lil parti terza 

jew awtorità pubblika oħra biex 

timplimenta tali miżuri; 

(l) Fejn ma hemmx disponibbli mezzi 

effettivi oħra, sabiex jitwaqqaf jew jiġi 

pprojbit il-ksur inkluż billi titlob lil parti 

terza jew awtorità pubblika oħra biex 

timplimenta tali miżuri, sabiex jiġi evitat 

ir-riskju ta' ħsara serja għall-interessi 

kollettivi tal-konsumaturi: 

- tneħħi kontenut jew tirrestrinġi l-aċċess 

għal interfaċċa online jew tordna l-wiri 

espliċitu ta' twissija lill-konsumaturi meta 

jaċċedu għall-interfaċċa online; 

- tordna lil fornitur ta' servizzi ta' hosting 

ineħħi, iwaqqaf jew jillimita l-aċċess għal 

interfaċċa online; jew 

- fejn adatt, tordna lir-reġistri jew lir-

reġistraturi tad-dominji biex iħassru isem 

ta' dominju kkwalifikat bis-sħiħ u jħallu 

lill-awtorità kompetenti kkonċernata 

tirreġistrah; 

- l-Istati Membri jeħtieġ li jipprovdu 

għall-possibbiltà li tinkiseb sospensjoni 

immedjata tal-miżuri implimentati mill-

awtoritajiet pubbliċi nazzjonali jekk lill-

fornitur ta' servizzi ta' hosting jew ir-

reġistri tad-domains jew ir-reġistraturi 

jistgħu juru li huma mhumiex 

responsabbli għall-ksur u li jistgħu jagħtu 

prova li l-miżuri implimentati jistgħu 

jikkawżaw dannu serju għall-attivitajiet 

tagħhom; 
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Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda żżid mat-test tat-Trilogu aktar protezzjoni lil fornituri ta' servizz, lir-reġistri tad-domains 

jew lir-reġistraturi li mhumiex responsabbli tal-ksur, għaliex ikunu sofrew attakk ċibernetiku. 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

8.11.2017 A8-0077/157 

Emenda  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt n 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) tordna lill-kummerċjant 

responsabbli għall-ksur fi ħdan l-Unjoni 

jew il-każijiet ta' ksur mifruxa sabiex hu 

jikkumpensa lill- konsumaturi li batew 

ħsara bħala konsegwenza tal-ksur billi, 

fost affarijiet oħrajn, billi jagħti kumpens 

monetarju, joffri lill-konsumaturi l-għażla 

li jtemmu l-kuntratt jew jieħu miżuri oħra li 

jiżguraw rimedju lill-konsumaturi li sofrew 

ħsara bħala riżultat tal-ksur; 

(n) tordna lill-kummerċjant 

responsabbli għall-ksur fi ħdan l-Unjoni, 

każijiet ta' ksur mifruxa jew il-każijiet ta' 

ksur mifruxa b'dimensjoni tal-Unjoni 

sabiex hu jikkumpensa lill-konsumaturi li 

batew ħsara bħala konsegwenza ta' dak il-

ksur billi, inter alia, jagħti kumpens 

monetarju, joffri lill-konsumaturi l-għażla 

li jtemmu l-kuntratt jew jieħu miżuri oħra li 

jiżguraw rimedju lill-konsumaturi li sofrew 

ħsara bħala riżultat tal-ksur; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li terġa' tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Kumitat IMCO dwar kumpens tal-

konsumaturi, sabiex iċ-ċittadini jingħataw livell ogħla ta' protezzjoni f'każ li jkunu sofrew ħsara bħala 

riżultat ta' ksur, speċjalment sabiex jirkupraw il-flus mingħand in-negozjant. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Emenda  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – punt o 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(o) tordna r-restituzzjoni tal-profitti 

miksuba b'riżultat ta' dan il-ksur, inkluża 

ordni li dawk il-profitti jitħallsu lit-teżor 

pubbliku jew lil benefiċjarju nominat 

mill-awtorità kompetenti jew taħt il-

leġiżlazzjoni nazzjonali; 

(o) tordna r-restituzzjoni tal-profitti 

miksuba b'riżultat tal-ksur; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda għandha l-għan li terġa' tistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Kumitat IMCO dwar kumpens tal-

konsumaturi, u tispeċifika s-setgħa tal-awtoritajiet nazzjonali li jordnaw ir-restituzzjoni ta' profitti 

miksuba minn kummerċjant bħala riżultat tal-ksur; 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Emenda  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-prinċipji għall-impożizzjoni ta' penali 

għal każijiet ta' ksur fi ħdan l-Unjoni u 

mifruxa 

Il-prinċipji għall-impożizzjoni ta' 

sanzjonijiet għal każijiet ta' ksur fi ħdan l-

Unjoni u każijiet ta' ksur mifruxa u 

każijiet ta' ksur mifruxa b'dimensjoni tal-

Unjoni 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' tistabbilixxi l-Artikolu 47 tal-proposta tal-Kummissjoni, sabiex jittieħed kont ta' kif il-

ksur huwa mifrux u kemm il-konsumatur sofra meta jiġu imposti s-sanzjonijiet. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Emenda  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 1 – parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Meta jkunu qed jimponu penali fil-

kuntest ta' ksur fi ħdan l-Unjoni u każijiet 

ta' ksur mifruxa, l-awtoritajiet kompetenti 

għandhom jikkunsidraw fost affarijiet 

oħrajn: 

1. Meta jkunu qed jimponu 

sanzjonijiet fil-kuntest ta' ksur fi ħdan l-

Unjoni, każijiet ta' ksur mifruxa u każijiet 

ta' ksur mifruxa b'dimensjoni tal-Unjoni, 

l-awtoritajiet kompetenti għandhom 

jikkunsidraw inter alia: 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' tistabbilixxi l-Artikolu 47 tal-proposta tal-Kummissjoni, sabiex jittieħed kont ta' kif il-

ksur huwa mifrux u kemm il-konsumatur sofra meta jiġu imposti s-sanzjonijiet. 
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MT Magħquda fid-diversità MT 

8.11.2017 A8-0077/161 

Emenda  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-

protezzjoni tal-konsumaturi 

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

 

Proposta għal regolament 

Artikolu 47 – paragrafu 1b (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. Dawk il-penali għandhom ikunu 

effettivi, proporzjonati u dissważivi. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

L-emenda terġa' tistabbilixxi l-Artikolu 47 tal-proposta tal-Kummissjoni, sabiex jittieħed kont ta' kif il-

ksur huwa mifrux u kemm il-konsumatur sofra meta jiġu imposti s-sanzjonijiet. 

 


