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8.11.2017 A8-0077/152 

Ändringsförslag  152 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Särskilt i den digitala miljön bör de 

behöriga myndigheterna kunna stoppa 

överträdelser snabbt och effektivt, i 

synnerhet om den näringsidkare som säljer 

varor eller tjänster döljer sin identitet eller 

flyttar inom unionen eller till ett tredjeland 

för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där 

det finns en risk för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter, bör de 

behöriga myndigheterna kunna vidta 

interimistiska åtgärder för att förhindra 

eller minska sådan skada, inklusive, om 

det behövs, tillfällig stängning av en 

webbplats, domän eller liknande digital 

plats, tjänst eller konto. Dessutom bör de 

behöriga myndigheterna ha befogenhet att 

stänga ner eller låta en tjänstelevererande 

tredje part stänga ner en webbplats, 

domän eller en liknande digital plats, 

tjänst eller konto. 

(12) Särskilt i den digitala miljön bör de 

behöriga myndigheterna kunna stoppa 

överträdelser snabbt och effektivt, i 

synnerhet om den näringsidkare som säljer 

varor eller tjänster döljer sin identitet eller 

flyttar inom unionen eller till ett tredjeland 

för att undvika beivrandeåtgärder. I fall där 

det finns en risk för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter bör de 

behöriga myndigheterna kunna vidta 

interimistiska åtgärder, om inga andra 

medel är tillgängliga, för att förhindra eller 

lindra sådan skada, i synnerhet genom att 

kräva att värdtjänstleverantörer tar bort 

innehåll eller tillfälligt stänger en 

webbplats, en tjänst eller ett konto eller 

genom att kräva att domänregister och 

domänregistratorer för en specifik 

tidsperiod blockerar ett fullt kvalificerat 

domännamn. Dessutom bör de behöriga 

myndigheterna, om de interimistiska 

åtgärderna har varit resultatlösa, och 

endast som en sista utväg, också ha 

befogenhet att beordra en 

värdtjänstleverantör att ta bort innehåll 

eller stänga en webbplats, en tjänst eller 

ett konto eller en del därav, eller beordra 

register eller registratorer att radera ett 

fullt kvalificerat domännamn och tillåta 

den berörda behöriga myndigheten att 

registrera detta. Med hänsyn till deras 
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potentiella inverkan på de grundläggande 

rättigheterna bör dessa befogenheter 

utövas i överensstämmelse med 

Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och efter 

domstolsgodkännande. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/153 

Ändringsförslag  153 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 g 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) besluta om interimistiska åtgärder 

för att förebygga risken för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenter, särskilt 

när det gäller att tillfälligt upphäva en 

webbplats, domän eller liknande digital 

plats, tjänst eller konto, 

(g) kunna anta interimistiska åtgärder, 

om inga andra medel är tillgängliga, för 

att förhindra risken för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenters 

kollektiva intressen, i synnerhet genom att 

kräva att värdtjänstleverantörer tar bort 

innehåll eller tillfälligt stänger en 

webbplats, en tjänst eller ett konto, eller 

genom att kräva att domänregister och 

domänregistratorer under en specifik 

tidsperiod blockerar ett fullt kvalificerat 

domännamn. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/154 

Ändringsförslag  154 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 näringsidkaren inte reagerar 

inom rimlig tid på en behörig myndighets 

skriftliga begäran om upphörande av eller 

förbud mot en överträdelse, kunna 

beordra en värdtjänstleverantör att ta bort 

innehåll eller stänga en webbplats, en 

tjänst eller ett konto eller en del därav, 

eller kunna beordra ett domänregister 

eller en domänregistrator att radera ett 

fullt kvalificerat domännamn och tillåta 

den berörda behöriga myndigheten att 

registrera detta, även genom att anmoda 

en tredje part eller en annan offentlig 

myndighet att genomföra sådana åtgärder, i 

syfte att förhindra risken för allvarlig och 

irreparabel skada för konsumenters 

kollektiva intressen. 

Or. en 
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8.11.2017 A8-0077/155 

Ändringsförslag  155 

Julia Reda 

för Verts/ALE-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 9 – punkt 1a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. De behöriga myndigheterna ska 

under alla omständigheter utöva de 

befogenheter som anges i 

artikel 8.2 d, 8.2 g och 8.2 l i enlighet med 

led b i punkt 1 i denna artikel. 

Or. en 

 


