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8.11.2017 A8-0077/152 

Poprawka  152 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) W szczególności w otoczeniu 

cyfrowym właściwe organy powinny mieć 

możliwość szybkiego i skutecznego 

eliminowania naruszeń, zwłaszcza jeżeli 

przedsiębiorca sprzedający towary lub 

usługi ukrywa swoją tożsamość lub 

przenosi miejsce prowadzenia działalności 

do innego państwa Unii lub do innego 

państwa trzeciego, aby uniknąć procedury 

egzekwowania przepisów. W przypadku 

gdy występuje ryzyko wyrządzenia 

konsumentom poważnych i 

nieodwracalnych szkód właściwe organy 

powinny mieć możliwość przyjęcia 

środków tymczasowych pozwalających 

zapobiec takim szkodom lub ograniczyć 

ich zakres, w tym – w stosownych 

przypadkach – możliwość zawieszenia 

strony internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta. Ponadto 

właściwe organy powinny posiadać 

uprawnienia do zlikwidowania strony 

internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta lub do 

zwrócenia się do dostawcy usług będącego 

osobą trzecią o zlikwidowanie takiej 

strony internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta. 

(12) W szczególności w otoczeniu 

cyfrowym właściwe organy powinny mieć 

możliwość szybkiego i skutecznego 

eliminowania naruszeń, szczególnie jeżeli 

przedsiębiorca sprzedający towary lub 

usługi ukrywa swoją tożsamość lub 

przenosi miejsce prowadzenia działalności 

do innego państwa Unii lub do innego 

państwa trzeciego, aby uniknąć procedury 

egzekwowania przepisów. W przypadku 

gdy występuje ryzyko wyrządzenia 

konsumentom poważnych i 

nieodwracalnych szkód właściwe organy 

powinny mieć możliwość przyjęcia 

środków tymczasowych, o ile nie są 

dostępne inne sposoby, pozwalających 

zapobiec takim szkodom lub je łagodzić, w 

szczególności żądania od dostawców usług 

hostingowych usunięcia treści lub 
zawieszenia strony internetowej, usługi lub 

konta bądź żądania od rejestrów domen 
lub podmiotów rejestrujących zawieszenia 

na określony czas pełnej, jednoznacznej 

nazwy domeny. Ponadto, w przypadku gdy 

środki tymczasowe są nieskuteczne i 

jedynie w ostateczności, właściwe organy 

powinny również posiadać uprawnienia do 

nakazania dostawcy usług hostingowych 

usunięcia treści lub zamknięcia strony 

internetowej, usługi, konta lub jego części 

bądź do nakazania rejestrom lub 
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podmiotom rejestrującym usunięcia 

pełnej, jednoznacznej nazwy domeny oraz 

umożliwienia właściwemu organowi jej 

rejestracji. Zważywszy na potencjalny 

wpływ takich uprawnień na prawa 

podstawowe, uprawnienia te powinny być 

wykonywane zgodnie z Kartą praw 

podstawowych Unii Europejskiej i po 

uzyskaniu zgody organu sądowego. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Poprawka  153 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera g 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) uprawnienia do przyjmowania 

środków tymczasowych pozwalających 

zapobiec ryzyku wyrządzenia 

konsumentom poważnych i 

nieodwracalnych szkód, w szczególności 

środków polegających na zawieszeniu 

strony internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta; 

g) uprawienia – w przypadku braku 

innych dostępnych środków – do 

przyjmowania środków tymczasowych 

pozwalających zapobiec ryzyku 

wyrządzenia poważnej i nieodwracalnej 

szkody interesom zbiorowym 

konsumentów, w szczególności żądanie od 

dostawców usług hostingowych usunięcia 

treści lub zawieszenia strony internetowej, 

usługi lub konta bądź żądanie od rejestrów 

domen lub podmiotów rejestrujących 

zawieszenia na określony czas pełnej, 

jednoznacznej nazwy domeny; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Poprawka  154 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera l 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

l) uprawnienia do zamykania strony 

internetowej, domeny lub podobnej 

cyfrowej strony, usługi lub konta lub ich 

części, w tym poprzez żądanie wdrożenia 

takich środków od osoby trzeciej lub 

innego organu publicznego; 

l) w przypadku gdy w rozsądnym 

terminie przedsiębiorca nie zareaguje 

odpowiednio na przekazane mu przez 

właściwy organ pisemne żądanie 

zaprzestania lub zakaz naruszenia, 

uprawnienia do nakazania dostawcy 

usług hostingowych usunięcia treści lub 

zamknięcia strony internetowej, usługi, 

konta lub jego części bądź do nakazania 

rejestrom domen lub podmiotom 

rejestrującym domeny usunięcia pełnej, 

jednoznacznej nazwy domeny oraz 

umożliwienia jej rejestracji przez właściwy 

organ, w tym poprzez żądanie wdrożenia 

takich środków od osoby trzeciej lub 

innego organu publicznego, aby zapobiec 

ryzyku wyrządzenia poważnej i 

nieodwracalnej szkody interesom 

zbiorowym konsumentów; 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Poprawka  155 

Julia Reda 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Współpraca między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów 

prawa w zakresie ochrony konsumentów 

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

 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Właściwe organy w każdym 

przypadku wykonują uprawnienia 

określone w art. 8 ust. 2 lit. d), g) i l) 

zgodnie z ust. 1 lit. b) niniejszego 

artykułu. 

Or. en 

 


