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 A8-0077/156 

Pozměňovací návrh  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. l 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

l) vypnutí webové stránky, domény 

nebo podobné digitální lokality, služby 

nebo účtu, případně jejich části, včetně 

možnosti žádat o provedení takových 
opatření třetí stranu nebo jiný orgán 

veřejné moci; 

l) v případech, kdy nejsou k dispozici 

žádné jiné účinné způsoby k dosažení 

ukončení nebo zákazu porušení právních 

předpisů, a to i prostřednictvím žádosti 

třetí straně nebo jinému orgánu veřejné 

moci, aby tato opatření provedly s cílem 

zabránit riziku závažného poškození 

společných zájmů spotřebitelů; 

– odstranit obsah nebo omezit přístup 

k on-line rozhraní nebo nařídit zřetelné 

zobrazení varování pro spotřebitele při 

přístupu k on-line rozhraní; 

– nařídit poskytovateli hostingových 

služeb, aby on-line rozhraní odstranil, 

nebo aby k němu znemožnil či omezil 

přístup; nebo 
– případně nařídit registrům nebo 

registrátorům domény vymazat plně 

kvalifikované doménové jméno a umožnit 

toto jméno zaregistrovat dotčenému 

příslušnému orgánu; 

– členské státy by měly stanovit možnost 

získat okamžité pozastavení opatření 

prováděných vnitrostátními veřejnými 

orgány, jestliže poskytovatel hostingových 

služeb nebo registry nebo registrátoři 

domény mohou prokázat, že nejsou 

odpovědné za porušení práva a mohou 

prokázat, že prováděná opatření by mohla 

způsobit vážnou újmu jejich činnostem; 
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Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh přidává ke znění z třístranných jednání další ochranu 

pro poskytovatele služeb a registrů nebo registrátorům domén, kteří nejsou odpovědní za 

protiprávní jednání, protože jsou obětí kybernetického útoku. 
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 A8-0077/157 

Pozměňovací návrh  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. n 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

n) nařízení obchodníkovi 

odpovědnému za porušování práva uvnitř 

Unie nebo za rozsáhlé porušování právních 

předpisů na ochranu spotřebitele, aby 

odškodnil spotřebitele, kteří utrpěli újmu 

v důsledku předmětného porušování práva, 

včetně mj. peněžního odškodnění, nabídky 

na možnost ukončení smlouvy ze strany 

spotřebitele nebo jiných opatření 

zajišťujících odškodnění spotřebitelů, kteří 

v důsledku předmětného porušování práva 

utrpěli újmu; 

n) nařízení obchodníkovi 

odpovědnému za porušování práva uvnitř 

Unie, za rozsáhlé porušování právních 

předpisů nebo za rozsáhlé porušování 

právních předpisů s unijní dimenzí, aby 

odškodnil spotřebitele, kteří utrpěli újmu 

v důsledku předmětného porušování práva, 

včetně mj. peněžního odškodnění, nabídky 

na možnost ukončení smlouvy ze strany 

spotřebitele nebo jiných opatření 

zajišťujících odškodnění spotřebitelů, kteří 

v důsledku předmětného porušování práva 

utrpěli újmu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit postoj výboru IMCO týkající se odškodnění 

spotřebitelů s cílem poskytnout občanům vyšší úroveň ochrany v případě, že jim byla 

způsobena škoda v důsledku protiprávního jednání, zejména v souvislosti se zpětným 

získáváním peněz od obchodníka. 
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 A8-0077/158 

Pozměňovací návrh  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 – písm. o 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

o) nařízení vrácení zisků získaných 

v důsledku porušování práva, včetně 

nařízení, aby byly předmětné zisky 

zaplaceny do veřejného rozpočtu nebo 

příjemci jmenovanému příslušným 

orgánem nebo dle vnitrostátních právních 

předpisů; 

o) nařízení vrácení zisků získaných 

v důsledku porušování práva; 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit postoj výboru IMCO týkající se odškodnění 

spotřebitelů s cílem stanovit pravomoc vnitrostátních orgánů nařídit vrácení zisků získaných 

v důsledku porušování právních předpisů obchodníkem; 
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 A8-0077/159 

Pozměňovací návrh  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Zásady ukládání sankcí za porušování 

práva uvnitř Unie a rozsáhlá porušování 

právních předpisů na ochranu spotřebitele 

Zásady ukládání sankcí za porušování 

práva uvnitř Unie, rozsáhlá porušování 

právních předpisů na ochranu 

spotřebitele a rozsáhlá porušování právních 

předpisů na ochranu spotřebitele s unijní 

dimenzí 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh obnovuje článek 47 návrhu Komise s cílem zohledňovat při 

ukládání sankcí, jak je porušování právních předpisů rozšířené a kolik spotřebitelů bylo 

poškozeno. 
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 A8-0077/160 

Pozměňovací návrh  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při ukládání sankcí v kontextu 

porušování práva uvnitř Unie a rozsáhlých 

porušování právních předpisů na ochranu 

spotřebitele berou příslušné orgány 

v úvahu mimo jiné následující: 

1. Při ukládání sankcí v kontextu 

porušování práva uvnitř Unie, rozsáhlých 

porušování právních předpisů na ochranu 

spotřebitele a rozsáhlých porušování 

právních předpisů na ochranu spotřebitele 

s unijní dimenzí berou příslušné orgány 

v úvahu mimo jiné následující: 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh obnovuje článek 47 návrhu Komise s cílem zohledňovat při 

ukládání sankcí, jak je porušování právních předpisů rozšířené a kolik spotřebitelů bylo 

poškozeno. 
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 A8-0077/161 

Pozměňovací návrh  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Spolupráce mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na 

ochranu zájmů spotřebitele 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 47 – odst. 1 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1 b. Tyto sankce musejí být účinné, 

přiměřené a odrazující. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh obnovuje článek 47 návrhu Komise s cílem zohledňovat při 

ukládání sankcí, jak je porušování právních předpisů rozšířené a kolik spotřebitelů bylo 

poškozeno. 

 

 


