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8.11.2017 A8-0077/156 

Pozmeňujúci návrh  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno l 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(l) ukončiť činnosť webovej stránky, 

domény alebo podobnej digitálnej lokality, 

služby alebo konta alebo ich časti vrátane 

vznesenia požiadavky voči tretej strane 

alebo inému orgánu verejnej moci na 

vykonanie takýchto opatrení; 

(l) v prípade, že nie sú k dispozícii 

žiadne iné účinné prostriedky na 

dosiahnutie ukončenia alebo zákazu 

porušovania právnych predpisov, a to 

okrem iného prostredníctvom vznesenia 

požiadavky voči tretej strane alebo inému 

orgánu verejnej moci na vykonanie 

takýchto opatrení, aby sa zabránilo riziku 

vzniku závažnej ujmy na kolektívnych 

záujmoch spotrebiteľov: 

– odstrániť obsah alebo obmedziť prístup 

k online rozhraniu alebo nariadiť 

výslovné zobrazenie upozornenia 

spotrebiteľom pri prístupe k online 

rozhraniu; 

– nariadiť poskytovateľovi hostingových 

služieb, aby odstránil online rozhranie, 

deaktivoval alebo obmedzil prístup 

k nemu, alebo  – ak je to vhodné, nariadiť 

registrom alebo registrátorov domén, aby 

vymazali presne stanovený názov domény 

a umožnili ho zaregistrovať dotknutému 

príslušnému orgánu; 

– členské štáty by mali stanoviť možnosť 

získať okamžité pozastavenie opatrení 

vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi 

verejnej moci v prípade, že poskytovateľ 

hostingových služieb alebo registri alebo 

registrátori domén môžu preukázať, že 

nie sú zodpovední za porušenie právnych 

predpisov a môžu doložiť, že vykonávané 
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opatrenia by mohli vážne poškodiť ich 

činnosť; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh pridáva k textu trialógu ďalšiu ochranu poskytovateľov služieb a registrov alebo 

registrátorov domén, ktorí nenesú zodpovednosť za porušenie právnych predpisov, pretože sa stali obeťou 

kybernetického útoku. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Pozmeňujúci návrh  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno n 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(n) nariadiť obchodníkovi 

zodpovednému za porušenie právnych 

predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle 

porušovanie právnych predpisov odškodniť 

spotrebiteľov, ktorí v dôsledku takéhoto 

porušenia predpisov utrpeli škodu, okrem 

iného formou peňažnej kompenzácie, 

ponúknutím možnosti na odstúpenie od 

zmluvy spotrebiteľom alebo inými 

opatreniami zabezpečujúcimi poskytnutie 

nápravy voči spotrebiteľom, ktorí v 

dôsledku porušenia právnych predpisov 

utrpeli škodu; 

(n) nariadiť obchodníkovi 

zodpovednému za porušenie právnych 

predpisov v rámci Únie alebo rozsiahle 

porušovanie právnych predpisov alebo 

rozsiahle porušovanie právnych predpisov 

s rozmerom Únie odškodniť spotrebiteľov, 

ktorí v dôsledku takéhoto porušenia 

predpisov utrpeli škodu, okrem iného 

formou peňažnej kompenzácie, 

ponúknutím možnosti na odstúpenie od 

zmluvy spotrebiteľom alebo inými 

opatreniami zabezpečujúcimi poskytnutie 

nápravy voči spotrebiteľom, ktorí v 

dôsledku porušenia právnych predpisov 

utrpeli škodu; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť pozíciu výboru IMCO k odškodneniu spotrebiteľov, aby 

bola občanom poskytnutá vyššia úroveň ochrany v prípade, že utrpeli škodu v dôsledku porušenia 

právnych predpisov, najmä pokiaľ ide o vymáhanie peňazí od obchodníka. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Pozmeňujúci návrh  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno o 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(o) nariadiť navrátenie zisku 

dosiahnutého porušovaním právnych 

predpisov vrátane príkazu na vyplatenie 

takéhoto zisku do verejného rozpočtu 

alebo príjemcovi určenému príslušným 

orgánom alebo podľa vnútroštátnych 

právnych predpisov; 

(o) nariadiť navrátenie zisku 

dosiahnutého porušovaním právnych 

predpisov; 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je obnoviť pozíciu výboru IMCO k odškodneniu spotrebiteľov tým, 

že sa presne vymedzia právomoci vnútroštátnych orgánov týkajúce sa nariadenia vrátenia zisku, ktorý 

obchodník dosiahol v dôsledku porušovania právnych predpisov. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Pozmeňujúci návrh  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zásady ukladania sankcií za porušovanie 

právnych predpisov v rámci Únie a za 

rozsiahle porušovanie právnych predpisov 

Zásady ukladania sankcií za porušovanie 

právnych predpisov v rámci Únie, za 

rozsiahle porušovanie právnych predpisov 
a za rozsiahle porušovanie právnych 

predpisov s rozmerom Únie 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh obnovuje článok 47 návrhu Komisie, aby sa pri ukladaní sankcií zohľadňovalo, do 

akej miery je porušenie právnych predpisov rozšírené a koľkí spotrebitelia utrpeli ujmu. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Pozmeňujúci návrh  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 1 – úvodná časť  

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pri ukladaní sankcií súvisiacich s 

porušovaním právnych predpisov v rámci 

Únie a rozsiahlym porušovaním právnych 

predpisov príslušné orgány berú do úvahy 

okrem iného: 

1. Pri ukladaní sankcií súvisiacich s 

porušovaním právnych predpisov v rámci 

Únie, rozsiahlym porušovaním právnych 

predpisov a rozsiahlym porušovaním 

právnych predpisov s rozmerom Únie 

príslušné orgány berú do úvahy okrem 

iného: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh obnovuje článok 47 návrhu Komisie, aby sa pri ukladaní sankcií zohľadňovalo, do 

akej miery je porušenie právnych predpisov rozšírené a koľkí spotrebitelia utrpeli ujmu. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Pozmeňujúci návrh  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráca medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov 

na ochranu spotrebiteľa 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 47 – odsek 1 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 b. Tieto sankcie musia byť účinné, 

primerané a odrádzajúce. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh obnovuje článok 47 návrhu Komisie, aby sa pri ukladaní sankcií zohľadňovalo, do 

akej miery je porušenie právnych predpisov rozšírené a koľkí spotrebitelia utrpeli ujmu. 

 


