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8.11.2017 A8-0077/156 

Alteração  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea l) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(l) Encerrar sítios web, domínios ou 

quaisquer outros sítios, serviços ou contas 

digitais similares, inclusivamente por 

intermédio de outra autoridade pública ou 

de terceiros a quem peçam que 

implemente tais medidas; 

(l) Quando não estiverem disponíveis 

outros meios eficazes para fazer cessar ou 

proibir a infração, inclusive solicitando a 

terceiros ou a outra autoridade pública 

que aplique tais meios, a fim de evitar o 

risco de causar um prejuízo grave aos 

interesses coletivos dos consumidores: 

 - retirar conteúdos ou restringir o acesso 

a uma interface em linha, ou ordenar que 

seja explicitamente exibido um alerta 

destinado aos consumidores quando estes 

acedem à interface em linha; 

 - ordenar a um prestador de serviços de 

alojamento que retire, impossibilite ou 

restrinja o acesso a uma interface em 

linha; ou 

 - se for caso disso, ordenar a registos ou 

registadores de nomes de domínio que 

apaguem um nome de domínio 

plenamente qualificado e autorizar a 
autoridade competente em causa a registá-

lo; 

 - os Estados-Membros devem prever a 

possibilidade de obtenção de uma 

suspensão imediata das medidas aplicadas 

pelas autoridades públicas nacionais, caso 

o prestador de serviços de alojamento ou 

os registos ou registadores de nomes de 

domínio possam demonstrar que não são 

responsáveis pela infração e provar que 
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as medidas aplicadas são suscetíveis de 

causar um sério prejuízo às suas 

atividades; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração acrescenta ao texto do trílogo uma proteção adicional para os prestadores de 

serviços e os registos ou registadores de nomes de domínio que não sejam responsáveis pela infração, 

por terem sofrido um ciberataque. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Alteração  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea n) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(n) Ordenar ao operador responsável 

pela infração cometida no interior da 

União, ou pela infração generalizada, que 

indemnize os consumidores prejudicados 

pela infração, sob forma, entre outras, de 

indemnização pecuniária, possibilidade de 

resolução do contrato ou outras medidas de 

ressarcimento dos consumidores 

prejudicados pela infração; 

(n) Ordenar ao operador responsável 

pela infração cometida no interior da 

União, pela infração generalizada ou pela 

infração generalizada ao nível da União 

que indemnize os consumidores 

prejudicados por essa infração, sob forma, 

entre outras, de indemnização pecuniária, 

possibilidade de resolução do contrato ou 

outras medidas de ressarcimento dos 

consumidores prejudicados pela infração; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa restabelecer a posição da comissão IMCO sobre a indemnização dos 

consumidores, a fim de conferir aos cidadãos um nível de proteção mais elevado, caso sejam 

prejudicados por uma infração, nomeadamente no que respeita à recuperação do dinheiro junto do 

operador. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Alteração  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 2 – alínea o) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(o) Ordenar a restituição dos ganhos 

obtidos com as infrações, incluindo a 

reversão de tais ganhos para o erário 

público ou para um beneficiário 

designado pela autoridade competente ou 

pela lei nacional; 

(o) Ordenar a restituição dos ganhos 

obtidos com as infrações; 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração visa restabelecer a posição da Comissão IMCO sobre a indemnização dos 

consumidores, especificando o poder das autoridades nacionais de ordenarem a restituição dos ganhos 

obtidos pelo operador com as infrações. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Alteração  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – título 

 
Texto da Comissão Alteração 

Princípios da imposição de sanções por 

infrações cometidas no interior da União e 

por infrações generalizadas 

Princípios da imposição de sanções por 

infrações cometidas no interior da União e 

por infrações generalizadas e infrações 

generalizadas ao nível da União 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração repõe o artigo 47.º da proposta da Comissão, a fim de ter em conta, aquando da 

imposição de sanções, quão a infração é generalizada e quantos consumidores são lesados. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Alteração  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 1 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Na imposição de sanções por 

infrações cometidas no interior da União e 

por infrações generalizadas, as autoridades 

competentes devem ter em conta, entre 

outros aspetos, os seguintes: 

1. Na imposição de sanções por 

infrações cometidas no interior da União, 

por infrações generalizadas e por 

infrações generalizadas ao nível da União, 

as autoridades competentes devem ter em 

conta, entre outros aspetos, os seguintes: 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração repõe o artigo 47.º da proposta da Comissão, a fim de ter em conta, aquando da 

imposição de sanções, quão a infração é generalizada e quantos consumidores são lesados. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Alteração  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação coerciva da legislação 

de defesa do consumidor 

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

 

Proposta de regulamento 

Artigo 47 – n.º 1-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-B. Essas sanções devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas. 

Or. en 

Justificação 

A presente alteração repõe o artigo 47.º da proposta da Comissão, a fim de ter em conta, aquando da 

imposição de sanções, quão a infração é generalizada e quantos consumidores são lesados. 

 


