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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2017 A8-0077/152 

Tarkistus  152 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 

yhteistyö 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(12) Toimivaltaisten viranomaisten 

pitäisi voida lopettaa rikkomukset nopeasti 

ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa 

ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai 

palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa 

henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä 

toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen 

maahan täytäntöönpanotoimien 

välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että 

kuluttajille aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava hyväksyä 

välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi 

tai vähentämiseksi, tarvittaessa myös 

keskeyttämällä verkkosivuston tai 

verkkoalueen tai muun vastaavan 

digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin 

toiminta. Toimivaltaisilla viranomaisilla 

olisi myös oltava valtuudet sulkea 

verkkosivu tai verkkoalue tai muu 

vastaava digitaalinen ympäristö, palvelu 

tai tili. 

(12) Toimivaltaisten viranomaisten 

pitäisi voida lopettaa rikkomukset nopeasti 

ja tuloksellisesti varsinkin digitaalisessa 

ympäristössä, etenkin jos tavaroita tai 

palveluja myyvä elinkeinonharjoittaja salaa 

henkilöllisyytensä tai siirtyy unionin sisällä 

toiseen jäsenvaltioon tai kolmanteen 

maahan täytäntöönpanotoimien 

välttämiseksi. Kun on olemassa vaara, että 

kuluttajille aiheutuu vakavaa ja 

peruuttamatonta vahinkoa, toimivaltaisten 

viranomaisten olisi voitava hyväksyä, jos 

muita keinoja ei ole käytettävissä, 
välitoimia tällaisten vahinkojen estämiseksi 

tai lievittämiseksi, erityisesti vaatimalla 

säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan 

sisältöä tai keskeyttämään verkkosivuston, 

palvelun tai tilin toiminta tai vaatimalla 

aluetunnusrekisterinpitäjää tai 

rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen 

verkkotunnus määräajaksi. Jos välitoimet 

ovat epäonnistuneet, toimivaltaisilla 

viranomaisilla olisi viimesijaisena keinona 

oltava myös valtuudet määrätä 

säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan 

sisältöä tai sulkemaan verkkosivusto, 

palvelu tai tili tai sen osa tai määrätä 

aluetunnusrekisterinpitäjä tai 

rekisterinpitäjä poistamaan täydellinen 

verkkotunnus ja antaa toimivaltaisen 

viranomaisen rekisteröidä se. Koska 
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näillä valtuuksilla voi olla vaikutuksia 

perusoikeuksiin, niitä olisi käytettävä 

Euroopan perusoikeuskirjan mukaisesti 

ja vasta sen jälkeen, kun tuomioistuimelta 

on saatu lupa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

8.11.2017 A8-0077/153 

Tarkistus  153 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 

yhteistyö 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – g alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(g) hyväksyä välitoimia, erityisesti 

verkkosivuston tai verkkoalueen tai muun 

vastaavan digitaalisen ympäristön, 

palvelun tai tilin toiminnan 

keskeyttäminen, jotta voidaan estää riski 

vakavan ja peruuttamattoman vahingon 

aiheutumisesta kuluttajille; 

(g) hyväksyä, jos käytettävissä ei ole 

muita keinoja, välitoimia, joilla estetään 

riski vakavan ja peruuttamattoman 

vahingon aiheutumisesta kuluttajien 

yhteisille eduille, erityisesti vaatimalla 

säilytyspalvelun tarjoajia poistamaan 

sisältöä tai keskeyttämään verkkosivuston, 

palvelun tai tilin toiminta tai vaatimalla 

aluetunnusrekisterinpitäjää tai 

rekisterinpitäjää jäädyttämään täydellinen 

verkkotunnus määräajaksi; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Tarkistus  154 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 

yhteistyö 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 2 kohta – l alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(l) sulkea verkkosivuston, 

verkkoalueen tai muun vastaavan 

digitaalisen ympäristön, palvelun tai tilin 

tai sen osan, myös vaatimalla, että kolmas 

osapuoli tai muu viranomainen toteuttaa 

tällaiset toimenpiteet; 

(l) määrätä, jos elinkeinonharjoittaja 

ei ole kohtuullisessa ajassa antanut 

asianmukaista vastausta toimivaltaisen 

viranomaisen kirjalliseen pyyntöön 

lopettaa tai kieltää rikkomus, 

säilytyspalvelun tarjoaja poistamaan 

sisältöä tai sulkemaan verkkosivusto, 

palvelu tai tili tai sen osa tai määrätä 

aluetunnusrekisterinpitäjä tai 

rekisterinpitäjä poistamaan täydellinen 

verkkotunnus ja antaa asianomaisen 

toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä 

se, myös vaatimalla, että kolmas osapuoli 

tai muu viranomainen toteuttaa tällaiset 

toimenpiteet, jotta estetään riski vakavan 

ja peruuttamattoman vahingon 

aiheutumisesta kuluttajien yhteisille 

eduille; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Tarkistus  155 

Julia Reda 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten 

yhteistyö 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 

joka tapauksessa käytettävä 8 artiklan 

2 kohdan d, g ja l alakohdassa säädettyjä 

valtuuksiaan tämän artiklan 1 kohdan 

b alakohdan mukaisesti. 

Or. en 

 


