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SV Förenade i mångfalden SV 

8.11.2017 A8-0077/156 

Ändringsförslag  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led l 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(l) stänga en webbplats, domän eller 

liknande digital plats, tjänst eller konto 

eller en del av denna, inklusive genom att 

anmoda en tredje part eller en annan 

offentlig myndighet att genomföra sådana 

åtgärder, 

(l) om inga andra effektiva medel står 

till buds för att se till att överträdelsen 

upphör eller förbjuds, till exempel genom 

att en tredje part eller en annan offentlig 

myndighet anmodas att genomföra sådana 

åtgärder, i syfte att förebygga risken för 

allvarlig skada för konsumenternas 

kollektiva intressen, kunna 

– ta bort innehåll eller begränsa 

åtkomsten till ett onlinegränssnitt eller 

beordra att en varning tydligt visas för 

konsumenter när de använder 

onlinegränssnittet, 

– beordra en värdtjänstleverantör att ta 

bort eller förhindra eller begränsa 

åtkomsten till ett onlinegränssnitt, – eller, 

när så är lämpligt, beordra ett 

domänregister eller en domänregistrator 

att radera ett fullt kvalificerat 

domännamn och tillåta den berörda 

behöriga myndigheten att registrera detta; 

medlemsstaterna bör föreskriva en 

möjlighet att få ett snabbt upphävande av 

åtgärder som genomförs av nationella 

myndigheter, om värdtjänstleverantören, 

domänregistret eller domänregistratorn 

kan visa att de inte är ansvariga för 

överträdelsen och kan bevisa att 

åtgärderna kan orsaka allvarlig skada på 

deras verksamhet. 
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Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget ger trepartsmötets text ett ytterligare skydd för tjänsteleverantörer, domänregister eller 

registratorer som inte är ansvariga för överträdelsen eftersom de har drabbats av en it-attack. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Ändringsförslag  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led n 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(n) beordra den näringsidkare som är 

ansvarig för överträdelsen inom unionen 

eller den utbredda överträdelsen att 

kompensera konsumenter som har lidit 

skada till följd av överträdelsen, inklusive 

genom ersättning i pengar, erbjudande till 

konsumenter om att säga upp avtalet eller 

andra åtgärder som garanterar gottgörelse 

till konsumenter som har lidit skada till 

följd av överträdelsen, 

(n) beordra den näringsidkare som är 

ansvarig för överträdelsen inom unionen, 

den utbredda överträdelsen eller den 

utbredda överträdelsen med 

en unionsdimension, att kompensera 

konsumenter som har lidit skada till följd 

av överträdelsen, till exempel genom 

ekonomisk ersättning, erbjudande till 

konsumenter att säga upp avtalet eller 

andra åtgärder som garanterar gottgörelse 

för konsumenter som har lidit skada till 

följd av överträdelsen. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att återinföra IMCO:s ståndpunkt avseende konsumentersättning, för att ge 

medborgarna en högre skyddsnivå om de har lidit skada till följd av en överträdelse, särskilt vad gäller 

att få tillbaka pengarna från näringsidkaren. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Ändringsförslag  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 8 – punkt 2 – led o 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(o) beordra återbetalning av vinst som 

erhållits till följd av överträdelser, 

inbegripet beordra att denna vinst ska 

betalas till statskassan eller till en 

mottagare som utsetts av den behöriga 

myndigheten eller enligt nationell 

lagstiftning, 

(o) beordra återbetalning av vinst som 

erhållits till följd av överträdelser, 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att återinföra IMCO:s ståndpunkt avseende konsumentersättning, genom att 

det anges att de nationella myndigheterna har befogenhet att beordra att vinst som erhållits till följd av 

överträdelser ska betalas tillbaka av näringsidkaren. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Ändringsförslag  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – rubriken 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Principer för åläggande av sanktioner för 

överträdelser inom unionen och utbredda 

överträdelser 

Principer för beslut om påföljder för 

överträdelser inom unionen, utbredda 

överträdelser och utbredda överträdelser 

med en unionsdimension 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget återinför artikel 47 i kommissionens förslag, för att man i samband med besluten om 

påföljder ska ta hänsyn till hur omfattande överträdelsen är och hur många konsumenter som har 

drabbats. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Ändringsförslag  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 1 – inledningen  

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. När de behöriga myndigheterna 

ålägger sanktioner i samband med 

överträdelser inom unionen och utbredda 

överträdelser, ska de bland annat ta 

hänsyn till följande: 

1. När de behöriga myndigheterna 

beslutar om påföljder i samband med 

överträdelser inom unionen, utbredda 

överträdelser och utbredda överträdelser 

med en unionsdimension, ska de ta hänsyn 

till bland annat följande: 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget återinför artikel 47 i kommissionens förslag, för att man i samband med besluten om 

påföljder ska ta hänsyn till hur omfattande överträdelsen är och hur många konsumenter som har 

drabbats. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Ändringsförslag  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av 

konsumentskyddslagstiftningen 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 47 – punkt 1b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Påföljderna ska vara effektiva, 

proportionella och avskräckande. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget återinför artikel 47 i kommissionens förslag, för att man i samband med besluten om 

påföljder ska ta hänsyn till hur omfattande överträdelsen är och hur många konsumenter som har 

drabbats. 

 


