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8.11.2017 A8-0077/152 

Grozījums Nr.  152 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Jo īpaši digitālajā vidē 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri un 

efektīvi izbeigt pārkāpumu, jo īpaši tad, ja 

tirgotājs, kas pārdod preces vai 

pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai 

pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai 

trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. 

Gadījumos, kad iespējams smags un 

nelabojams kaitējums patērētājiem, 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 

pieņemt pagaidu pasākumus, lai novērstu 

šādu kaitējumu vai samazinātu tā apmēru, 

tostarp vajadzības gadījumā apturēt 

tīmekļa vietnes, domēna vai līdzīgas 

digitālās vietnes, pakalpojuma vai konta 

darbību. Turklāt kompetentajām iestādēm 

vajadzētu būt pilnvarotām slēgt vai norīkot 

trešās puses pakalpojuma sniedzēju slēgt 

tīmekļa vietni, domēnu vai līdzīgu digitālo 

vietni, pakalpojumu vai kontu. 

(12) Jo īpaši digitālajā vidē 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj ātri un 

efektīvi izbeigt pārkāpumu, jo īpaši tad, ja 

tirgotājs, kas pārdod preces vai 

pakalpojumus, slēpj savu identitāti vai 

pārceļas uz citu Savienības dalībvalsti vai 

trešo valsti, lai izvairītos no izpildes. 

Gadījumos, kad iespējams smags un 

nelabojams kaitējums patērētājiem, 

kompetentajām iestādēm būtu jāspēj 

pieņemt pagaidu pasākumus, ja nav 

pieejami citi līdzekļi, lai novērstu vai 

samazinātu šādu kaitējumu, it īpaši 

pieprasot mitināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem dzēst saturu vai apturēt 

tīmekļvietnes, pakalpojuma vai konta 

darbību vai pieprasot domēna reģistriem 

un reģistrētājiem uz konkrētu laiku 

apturēt pilnīgi kvalificēta domēna 

nosaukuma darbību. Turklāt, ja pagaidu 

pasākumi ir bijuši nesekmīgi un 

izmantojot to tikai kā galējo līdzekli, 
kompetentajām iestādēm vajadzētu būt arī 

pilnvarotām uzdot mitināšanas 

pakalpojumu sniedzējam dzēst saturu vai 
slēgt tīmekļvietni, pakalpojumu vai kontu, 

vai tā daļu vai uzdot reģistram vai 

reģistrētājam dzēst pilnīgi kvalificētu 

domēna nosaukumu un atļaut attiecīgajai 

kompetentajai iestādei to reģistrēt. Ņemot 
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vērā iespējamo ietekmi uz pamattiesībām, 

šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un 

pēc tiesas atļaujas saņemšanas. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Grozījums Nr.  153 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – g apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

g) pieņemt pagaidu pasākumus, lai 

novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu 

risku patērētājiem, jo īpaši apturēt tīmekļa 

vietnes, domēna vai līdzīgas digitālās 

vietnes, pakalpojuma vai konta darbību; 

g) pilnvaras pieņemt pagaidu 

pasākumus, ja nav pieejami citi līdzekļi, lai 

novērstu smagu un nelabojamu kaitējumu 

risku patērētāju kolektīvajām interesēm, jo 

īpaši prasīt mitināšanas pakalpojumu 

sniedzējiem dzēst saturu vai apturēt 

tīmekļvietnes, pakalpojuma vai konta 

darbību vai prasīt domēna reģistriem un 

reģistrētājiem uz noteiktu laika periodu 

aizturēt pilnībā kvalificētu domēna 

nosaukumu; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Grozījums Nr.  154 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

8. pants – 2. punkts – l apakšpunkts 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

l) slēgt tīmekļa vietni, domēnu vai 

līdzīgu digitālo vietni, pakalpojumu vai 

kontu, vai tā daļu, tostarp, prasot, lai trešā 

puse vai cita valsts iestāde īstenotu šādus 

pasākumus; 

l) ja tirgotājs saprātīgā termiņā 

efektīvi nereaģē uz kompetentās iestādes 

rakstisku lūgumu izbeigt pārkāpumu, 

pilnvaras uzdot mitināšanas pakalpojumu 

sniedzējam dzēst saturu vai apturēt 

tīmekļvietni, pakalpojumu vai kontu, vai tā 

daļu vai uzdot domēna reģistriem vai 

reģistrētājiem dzēst pilnīgi kvalificētu 

domēna nosaukumu un atļaut attiecīgajai 

kompetentajai iestādei to reģistrēt, tostarp 

prasot, lai trešā puse vai cita valsts iestāde 

īstenotu šādus pasākumus, lai nepieļautu 

nopietna un nelabojama kaitējuma risku 

patērētāju kolektīvajām interesēm; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Grozījums Nr.  155 

Julia Reda 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību 

aizsardzības jomā 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1.a Kompetentās iestādes jebkurā 

gadījumā 8. panta 2. punkta d), g) un 

l) apakšpunktā paredzētās pilnvaras 

īsteno saskaņā ar šā panta 1. punkta 

b) apakšpunktu. 

Or. en 

 

 


