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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

8.11.2017 A8-0077/156 

Poprawka  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera l  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) uprawnienia do zamykania strony 

internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta lub ich 

części, w tym poprzez żądanie wdrożenia 

takich środków od osoby trzeciej lub 

innego organu publicznego; 

l) w przypadku braku dostępności 

innych skutecznych środków mogących 

doprowadzić do zaprzestania lub 

zakazania naruszenia, w tym poprzez 

żądanie wdrożenia takich środków od 

osoby trzeciej lub innego organu 

publicznego, w celu zapobieżenia ryzyku 

wyrządzenia poważnych szkód zbiorowym 

interesom konsumentów, uprawnienia do: 

- usunięcia treści lub ograniczenia 

dostępu do interfejsu internetowego, lub 

nakazania umieszczenia ostrzeżenia dla 

konsumentów wchodzących na interfejs 

internetowy; 

- nakazania dostawcy usług hostingowych 

usunięcia lub wyłączenia interfejsu 

internetowego lub ograniczenia dostępu 

do niego; lub 

- w odpowiednich przypadkach nakazania 

rejestrom domen lub podmiotom 

rejestrującym domeny usunięcia pełnej 

jednoznacznej nazwy domeny oraz 

umożliwienia jej rejestracji przez właściwy 

organ; 

- państwa członkowskie powinny 

przewidzieć możliwość uzyskania 

szybkiego zawieszenia środków 

wdrożonych przez krajowe organy 

publiczne, jeżeli podmiot świadczący 

usługi hostingowe lub rejestry domen, lub 

podmioty rejestrujące domeny są w stanie 
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wykazać, że nie ponoszą 

odpowiedzialności za naruszenie i mogą 

udowodnić, że wdrożone środki mogłyby 

spowodować poważne szkody dla ich 

działalności; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka zwiększa – w stosunku do dokumentu na rozmowy trójstronne – ochronę usługodawców, 

rejestrów domen lub podmiotów rejestrujących domeny, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za 

naruszenie, gdyż padli ofiarą cyberataku. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Poprawka  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera n 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

n) uprawnienia do nakazania 

przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za 

naruszenie wewnątrzunijne lub 

rozpowszechnione naruszenie, aby 

zapewnił odszkodowanie konsumentom, 

którzy ponieśli szkodę w wyniku 

naruszenia, w tym między innymi 

odszkodowanie pieniężne, zaoferowanie 

konsumentom możliwości wypowiedzenia 

umowy lub inne środki zapewniające 

rekompensatę konsumentom, którzy 

ponieśli szkodę w wyniku naruszenia; 

n) uprawnienia do nakazania 

przedsiębiorcy odpowiedzialnemu za 

naruszenie wewnątrzunijne, powszechnie 

występujące naruszenie lub powszechnie 

występujące naruszenie o wymiarze 

unijnym, aby zapewnił odszkodowanie 

konsumentom, którzy ponieśli szkodę w 

wyniku tego naruszenia, w tym między 

innymi odszkodowanie pieniężne, 

zaoferowanie konsumentom możliwości 

wypowiedzenia umowy lub inne środki 

zapewniające rekompensatę konsumentom, 

którzy ponieśli szkodę w wyniku 

naruszenia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu przywrócenie stanowiska IMCO w sprawie odszkodowań dla konsumentów, aby 

zapewnić obywatelom wyższy poziom ochrony w przypadku, gdy zostali oni poszkodowani w wyniku 

naruszenia, w szczególności, jeśli chodzi o odzyskanie pieniędzy od przedsiębiorcy. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Poprawka  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera o 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

o) uprawnienia do nakazywania 

restytucji zysków uzyskanych w rezultacie 

naruszenia, w tym przekazania tych 

zysków na poczet skarbu państwa lub na 

poczet beneficjenta wyznaczonego przez 

właściwy organ lub zgodnie z 

ustawodawstwem krajowym; 

o) uprawnienia do nakazywania 

restytucji zysków uzyskanych w rezultacie 

naruszenia; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ma na celu przywrócenie stanowiska IMCO w sprawie odszkodowań dla konsumentów, 

określając uprawnienia organów krajowych do nakazania restytucji zysków uzyskanych przez 

przedsiębiorcę w wyniku naruszenia. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Poprawka  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – nagłówek 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zasady nakładania sankcji z tytułu 

naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie 

występujących naruszeń 

Zasady nakładania sankcji z tytułu 

naruszeń wewnątrzunijnych oraz 

powszechnie występujących naruszeń i 

powszechnie występujących naruszeń o 

wymiarze unijnym 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca art. 47 wniosku Komisji, aby uwzględnić to, jak powszechne jest naruszenie i ilu 

konsumentów ucierpiało przy nakładaniu sankcji. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Poprawka  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nakładając sankcje z tytułu 

naruszeń wewnątrzunijnych i powszechnie 

występujących naruszeń, właściwe organy 

biorą pod uwagę m.in. następujące kwestie: 

1. Nakładając sankcje z tytułu 

naruszeń wewnątrzunijnych, powszechnie 

występujących naruszeń i powszechnie 

występujących naruszeń o wymiarze 

unijnym, właściwe organy biorą pod 

uwagę m.in. następujące kwestie: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca art. 47 wniosku Komisji, aby uwzględnić to, jak powszechne jest naruszenie i ilu 

konsumentów ucierpiało przy nakładaniu sankcji. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Poprawka  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 47 – ustęp 1 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1b. Przewidziane sankcje muszą być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka przywraca art. 47 wniosku Komisji, aby uwzględnić to, jak powszechne jest naruszenie i ilu 

konsumentów ucierpiało przy nakładaniu sankcji. 

 


