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8.11.2017 A8-0077/156 

Predlog spremembe  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 –točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) ukine spletno mesto, domeno ali 

podobno digitalno stran, storitev ali račun 

v celoti ali delno, vključno z zahtevanjem 

od tretje osebe ali drugega javnega 

organa, da izvede takšne ukrepe; 

(l) če ni na voljo nobene druge 

učinkovite poti, da bi se doseglo 

prenehanje ali prepoved kršitve, tudi tako 

ne, da se za izvedbo tovrstnih ukrepov 

zaprosi tretjo osebo ali drug javni organ, 

da se prepreči nevarnost resnega 

oškodovanja kolektivnih interesov 

potrošnikov: 

- odstraniti vsebino ali omejiti dostop do 

spletnega vmesnika ali odrediti izrecni 

prikaz opozorila potrošnikom, ki 

dostopajo do spletnega vmesnika; 

- ponudniku storitev gostovanja odrediti 

odstranitev, onemogočenje ali omejitev 

dostopa do spletnega vmesnika, ali 

- v ustreznih primerih registrom ali 

registratorjem domen odrediti izbris 

popolnoma določenega imena domene, 

zadevnemu pristojnemu organu pa 

omogočiti njegovo registracijo; 

- države članice bi morale zagotoviti 

možnost takojšnje opustitve ukrepov, ki 

jih izvajajo nacionalni javni organi, če 

lahko ponudnik storitev gostovanja ali 

registri ali registratorji domen dokažejo, 

da niso odgovorni za kršitve in da bi 

ukrepi, ki se izvajajo, lahko resno 

oškodovali njihove dejavnosti; 

Or. en 
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Obrazložitev 

S predlogom spremembe se v besedilo trialoga doda dodatna zaščita za ponudnike storitev, registre ali 

registratorje domen, ki niso odgovorni za kršitev, ker so tarča kibernetskega napada. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Predlog spremembe  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka n 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(n) trgovcu, odgovornemu za kršitev 

znotraj Unije ali močno razširjeno kršitev, 

odredi, naj potrošnikom nadomesti škodo, 

ki so jo utrpeli zaradi kršitve, med drugim 

z denarnim nadomestilom, nudenjem 

možnosti potrošnikom, da odstopijo od 

pogodbe, ali drugimi ukrepi, ki 

zagotavljajo pravna sredstva potrošnikom, 

oškodovanim zaradi kršitve; 

(n) trgovcu, odgovornemu za kršitev 

znotraj Unije, močno razširjeno kršitev ali 

močno razširjeno kršitev z razsežnostjo 

Unije, odredi, naj potrošnikom nadomesti 

škodo, ki so jo utrpeli zaradi kršitve, med 

drugim z denarnim nadomestilom, 

nudenjem možnosti potrošnikom, da 

odstopijo od pogodbe, ali drugimi ukrepi, 

ki zagotavljajo pravna sredstva 

potrošnikom, oškodovanim zaradi kršitve; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je namenjen ponovni uveljavitvi stališča Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov glede nadomestila, da bi državljanom omogočili višjo stopnjo zaščite, če so bili oškodovani 

zaradi kršitve, zlasti pri izterjavi denarja od trgovca. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Predlog spremembe  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka o 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(o) odredi vračilo dobička, 

pridobljenega s kršitvami, vključno z 

odredbo, da se navedeni dobiček plača v 

javno blagajno ali upravičencu, ki ga 

določi pristojni organ ali nacionalna 

zakonodaja; 

(o) odredi vračilo dobička, 

pridobljenega s kršitvami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog spremembe je namenjen ponovni uveljavitvi stališča Odbora za notranji trg in varstvo 

potrošnikov glede nadomestila za potrošnike, ki opredeljuje pristojnost nacionalnih organov, da odredijo 

vračilo dobička, ki ga je pridobil trgovec zaradi kršitve. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Predlog spremembe  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 47 – naslov 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Načela za naložitev sankcij za kršitve 

znotraj Unije in močno razširjene kršitve 

Načela za naložitev sankcij za kršitve 

znotraj Unije, močno razširjene kršitve in 

močno razširjene kršitve z razsežnostjo 

Unije 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se znova uvede člen 47 predloga Komisije, da bi pri nalaganju sankcij upoštevali 

razširjenost kršitve in število oškodovanih potrošnikov. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Predlog spremembe  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 1 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi pri nalaganju 

sankcij v okviru kršitev znotraj Unije in 

močno razširjenih kršitev med drugim 

upoštevajo: 

1. Pristojni organi pri nalaganju 

sankcij v okviru kršitev znotraj Unije, 

močno razširjenih kršitev in močno 

razširjenih kršitev z razsežnostjo Unije 

med drugim upoštevajo: 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se znova uvede člen 47 predloga Komisije, da bi pri nalaganju sankcij upoštevali 

razširjenost kršitve in število oškodovanih potrošnikov. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Predlog spremembe  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sodelovanje med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu 

potrošnikov 

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

 

Predlog uredbe 

Člen 47 – odstavek 1 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Te sankcije morajo biti učinkovite, 

sorazmerne in odvračilne. 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom sprememb se znova uvede člen 47 predloga Komisije, da bi pri nalaganju sankcij upoštevali 

razširjenost kršitve in število oškodovanih potrošnikov. 

 

 


