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8.11.2017 A8-0077/152 

Τροπολογία  152 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

παύουν παραβάσεις γρήγορα και 

αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο έμπορος 

που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες 

αποκρύπτει την ταυτότητά του ή 

μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε 

τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή 

της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και 

ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των 

καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά 

μέτρα για να προλαμβάνουν ή να μειώνουν 

τη ζημία, συμπεριλαμβανομένης, κατά 

περίπτωση, της αναστολής της 

λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα 

ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας 

υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού. Επιπλέον, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν 

την εξουσία να καταργούν ή να αναθέτουν 

σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών την 

κατάργηση ενός δικτυακού τόπου, τομέα 

ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας 

υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, 

(12) Ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, 

οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 

παύουν παραβάσεις γρήγορα και 

αποτελεσματικά, ειδικά όταν ο έμπορος 

που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες 

αποκρύπτει την ταυτότητά του ή 

μετεγκαθίσταται εντός της Ένωσης ή σε 

τρίτη χώρα για να αποφύγει την επιβολή 

της νομοθεσίας. Σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες υπάρχει κίνδυνος σοβαρής και 

ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των 

καταναλωτών, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

να είναι σε θέση να εγκρίνουν προσωρινά 

μέτρα, όταν δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα 

μέσα, για να προλαμβάνουν ή να 

μετριάζουν τη ζημία, ζητώντας 

συγκεκριμένα από τους παρόχους 

υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνουν 

περιεχόμενο ή να αναστείλουν τη 

λειτουργία ενός δικτυακού τόπου, μιας 

υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ή 

ζητώντας από τα τομεακά αρχεία και 

μητρώα να θέσουν σε αναμονή ένα 

πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον, εάν τα ενδιάμεσα μέτρα δεν 

ήταν αποτελεσματικά, και μόνο ως 

έσχατη λύση, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 

επίσης να διαθέτουν την εξουσία να δίνουν 

εντολή σε έναν πάροχο υπηρεσιών 

φιλοξενίας να απομακρύνει περιεχόμενο ή 
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να καταργήσει έναν δικτυακό τόπο, μια 

υπηρεσία ή έναν λογαριασμό ή τμήμα 

αυτών, ή να δίνουν εντολή σε ένα αρχείο 

ή μητρώο να διαγράψει ένα πλήρως 

εγκεκριμένο όνομα τομέα και να 

επιτρέψει στην οικεία αρμόδια αρχή να 

προβεί σε σχετική καταχώριση. 

Λαμβανομένου υπόψη του δυνητικού 

αντίκτυπού τους στα θεμελιώδη 

δικαιώματα, οι εν λόγω εξουσίες θα 

πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά την 

χορήγηση δικαστικής άδειας. 

Or. en 
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Τροπολογία  153 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) λήψη προσωρινών μέτρων για να 

αποτραπεί ο κίνδυνος σοβαρής και 

ανεπανόρθωτης ζημίας σε βάρος των 

καταναλωτών, ιδίως με την αναστολή της 

λειτουργίας ενός δικτυακού τόπου, τομέα 
ή παρόμοιου ψηφιακού τόπου, μιας 

υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού· 

ζ) την εξουσία να λαμβάνει 

προσωρινά μέτρα, όταν δεν υπάρχουν 

άλλα διαθέσιμα μέσα, για να αποτραπεί ο 

κίνδυνος σοβαρής και ανεπανόρθωτης 

ζημίας σε βάρος των συλλογικών 

συμφερόντων των καταναλωτών, ιδίως με 

την απαίτηση από παρόχους υπηρεσιών 

φιλοξενίας να απομακρύνουν περιεχόμενο 
ή να αναστείλουν την λειτουργία ενός 

δικτυακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός 

λογαριασμού ή την απαίτηση από 

τομεακά αρχεία ή μητρώα να θέσουν σε 

αναμονή ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα 

τομέα για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα· 

Or. en 
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Τροπολογία  154 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – σημείο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιγ) κλείσιμο, εν όλω ή εν μέρει, ενός 

δικτυακού τόπου, τομέα ή παρόμοιου 

ψηφιακού τόπου, μιας υπηρεσίας ή ενός 

λογαριασμού, μεταξύ άλλων ζητώντας από 

τρίτο μέρος ή άλλη δημόσια αρχή να 

εφαρμόσει τα μέτρα αυτά· 

ιγ) ελλείψει αποτελεσματικής 

αντίδρασης εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος από τον έμπορο σε γραπτή 

αίτηση αρμόδιας αρχής για την παύση ή 

την απαγόρευση μιας παράβασης, την 

εξουσία να διατάσσει τον πάροχο 

υπηρεσιών φιλοξενίας να απομακρύνει 

περιεχόμενο ή να κλείσει, εν όλω ή εν 

μέρει, έναν δικτυακό τόπο, μια υπηρεσία 

ή έναν λογαριασμό, ή να διατάσσει ένα 

τομεακό αρχείο ή μητρώο να διαγράψει 

ένα πλήρως εγκεκριμένο όνομα τομέα και 

να επιτρέψει στην οικεία αρμόδια αρχή 

να προβεί σε σχετική καταχώριση, μεταξύ 

άλλων ζητώντας από τρίτο μέρος ή άλλη 

δημόσια αρχή να εφαρμόσει τα μέτρα 

αυτά, για να αποτραπεί ο κίνδυνος 

σοβαρής και ανεπανόρθωτης ζημίας στα 

συλλογικά συμφέροντα των 

καταναλωτών· 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Τροπολογία  155 

Julia Reda 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 

για την προστασία των καταναλωτών 

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

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Οι αρμόδιες αρχές ασκούν, σε 

κάθε περίπτωση, τις εξουσίες που 

ορίζονται στα στοιχεία (δ), (ζ) και (ια) 

του άρθρου 8 παράγραφος 2 σύμφωνα με 

το στοιχείο β) της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου. 

Or. en 

 


