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8.11.2017 A8-0077/156 

Amendement  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – paragraaf 2 – letter l 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(l) offline halen van een website, 

domein of soortgelijke digitale site, dienst 

of account of een gedeelte daarvan, 
waaronder door een derde of een andere 

overheidsinstantie te verzoeken een 

dergelijke maatregel uit te voeren; 

(l) indien er geen andere 

doeltreffende middelen zijn om de inbreuk 

te doen beëindigen of verbieden, ook niet 
door een derde partij of een andere 

overheidsinstantie te verzoeken dergelijke 

maatregelen uit te voeren, kunnen zij om 

het gevaar van ernstige schade aan 

collectieve consumentenbelangen te 

voorkomen, overgaan tot: 

 – het verwijderen van inhoud of beperken 

van toegang tot een online interface, of 

opdracht geven tot de duidelijke weergave 

van een waarschuwing aan consumenten 

wanneer die zich toegang tot de online 

interface verschaffen; 

 – het gelasten van aanbieders van 

hostingdiensten om toegang tot een online 

interface te deactiveren, te blokkeren of te 

beperken; of 

 – het, in voorkomend geval, gelasten van 

een domeinregister of registrerende 

instanties om een volledig gekwalificeerde 

domeinnaam te schrappen en deze door 

de betrokken bevoegde instantie te laten 

registreren; 

 – de lidstaat moet voorzien in de 

mogelijkheid dat de door de nationale 

overheidsinstanties uitgevoerde 

maatregelen snel ongedaan worden 

gemaakt indien de aanbieder van 
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hostingdiensten of de domeinregisters of 

-administrateurs kunnen aantonen dat zij 

niet aansprakelijk zijn voor de inbreuk en 

kunnen aantonen dat de uitgevoerde 

maatregelen ernstige schade aan hun 

activiteiten zouden kunnen veroorzaken; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement voegt aan de tekst van de trialoog een extra bescherming toe voor dienstenaanbieders, 

domeinregisters en -aanbieders die niet aansprakelijk zijn voor de inbreuk omdat zij het slachtoffer zijn 

geweest van een cyberaanval. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Amendement  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter n 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(n) de handelaar die verantwoordelijk 

is voor de inbreuk binnen de Unie of de 

wijdverspreide inbreuk gelasten 

consumenten te compenseren die schade 

hebben ondervonden als gevolg van de 

inbreuk, onder meer door geldelijke 

compensatie, consumenten de 

mogelijkheid te bieden de overeenkomst te 

beëindigen of andere maatregelen die 

waarborgen dat consumenten die schade 

hebben geleden als gevolg van de inbreuk 

verhaalsmogelijkheden hebben; 

(n) de handelaar die verantwoordelijk 

is voor de inbreuk binnen de Unie, de 

wijdverspreide inbreuk of de 

wijdverspreide inbreuk met een Unie-

dimensie te gelasten consumenten te 

compenseren die schade hebben 

ondervonden als gevolg van die inbreuk, 

waaronder door geldelijke compensatie, 

consumenten de mogelijkheid te bieden de 

overeenkomst te beëindigen of andere 

maatregelen die waarborgen dat 

consumenten die schade hebben geleden 

als gevolg van de inbreuk 

verhaalsmogelijkheden hebben; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld voor het opnieuw opnemen in de tekst van het standpunt van IMCO inzake 

compensatie voor consumenten, teneinde burgers een hoger beschermingsniveau te bieden indien zijn als 

gevolg van een inbreuk schade hebben geleden, in concreto in de vorm van terugbetaling door de 

handelaar. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Amendement  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 2 – letter o 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(o) gelasten van de terugbetaling van 

de winst die is behaald als gevolg van de 

inbreuken, onder meer door een bevel tot 

betaling van deze winsten aan de 

staatskas of een door de bevoegde 

instantie of op grond van de nationale 

wetgeving aangewezen begunstigde; 

(o) gelasten van de terugbetaling van 

de winst die is behaald als gevolg van de 

inbreuken; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld voor het opnieuw opnemen in de tekst van het standpunt van IMCO inzake 

compensatie voor consumenten, en specificeert de bevoegdheid van de nationale instanties om opdracht 

te geven tot terugbetaling van de winst die de handelaar heeft gemaakt als gevolg van de inbreuk(en). 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Amendement  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – titel 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Beginselen voor het opleggen van sancties 

voor inbreuken binnen de Unie en 

wijdverspreide inbreuken 

Beginselen voor het opleggen van sancties 

voor inbreuken binnen de Unie, 

wijdverspreide inbreuken en 

wijdverspreide inbreuken met een Unie-

dimensie 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement behelst de hernieuwde opname van artikel 47 van het voorstel van de Commissie, 

teneinde bij het opleggen van sancties rekening te houden met wat wijdverspreid in concreto betekent en 

met het aantal slachtoffers. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Amendement  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 1 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Bij het opleggen van sancties in het 

kader van inbreuken binnen de Unie en 

wijdverspreide inbreuken, houden de 

bevoegde instanties onder andere rekening 

met het volgende: 

1. Bij het opleggen van sancties in het 

kader van inbreuken binnen de Unie, 

wijdverspreide inbreuken en 

wijdverspreide inbreuken met een Unie-

dimensie, houden de bevoegde instanties 

onder meer rekening met het volgende: 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement behelst de hernieuwde opname van artikel 47 van het voorstel van de Commissie, 

teneinde bij het opleggen van sancties rekening te houden met wat wijdverspreid in concreto betekent en 

met het aantal slachtoffers. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Amendement  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van 

de wetgeving inzake consumentenbescherming 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 47 – lid 1 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 ter. De aldus vastgestelde sancties 

moeten doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend zijn. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement behelst de hernieuwde opname van artikel 47 van het voorstel van de Commissie, 

teneinde bij het opleggen van sancties rekening te houden met wat wijdverspreid in concreto betekent en 

met het aantal slachtoffers. 

 


