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8.11.2017 A8-0077/156 

Tarkistus  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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) jos muita tehokkaita keinoja 

rikkomuksen lopettamiseksi tai 

kieltämiseksi ei ole eikä kolmatta 

osapuolta tai muuta viranomaista voida 

vaatia toteuttamaan tällaisia keinoja, jotta 

riski vakavan vahingon aiheutumisesta 

kuluttajien yhteisille eduille voitaisiin 

estää: 

– poistaa sisältöä tai rajoittaa pääsyä 

verkkorajapintaan tai määrätä selkeän 

varoituksen antamisesta kuluttajille 

verkkorajapintaan pääsyn yhteydessä; 

– määrätä säilytyspalvelun tarjoaja 

poistamaan verkkopinta taikka estämään 

pääsy siihen tai rajoittamaan sitä;– 

määrätä tarvittaessa 

aluetunnusrekisterinpitäjä tai 

rekisterinpitäjä poistamaan täydellinen 

verkkotunnus ja antaa asianomaisen 

toimivaltaisen viranomaisen rekisteröidä 

se; 

– jäsenvaltioiden olisi säädettävä 

mahdollisuudesta keskeyttää kansallisten 

viranomaisten toteuttamat toimenpiteet, 

jos säilytyspalvelun tarjoaja tai 

aluetunnusrekisterinpitäjä tai 

rekisterinpitäjä voi osoittaa, ettei se ole 

vastuussa rikkomuksesta, ja todistaa, että 

toteutetut toimenpiteet saattavat aiheuttaa 

vakavan vahingon niiden toiminnalle; 
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Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella lisätään trilogin tekstiin uusi suojakeino niille palveluntarjoajille, 

aluetunnusrekisterinpitäjille ja rekisterinpitäjille, jotka eivät ole vastuussa rikkomuksesta, vaan ovat 

joutuneet itse kyberhyökkäyksen uhreiksi.  
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8.11.2017 A8-0077/157 

Tarkistus  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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 – n alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(n) määrätä unionin sisäisestä tai 

laajalle levinneestä rikkomuksesta 

vastuussa olevan elinkeinonharjoittajan 

suorittamaan kuluttajille, joille on 

aiheutunut vahinkoa rikkomuksen 

seurauksena, esimerkiksi rahallinen 

korvaus tai tarjoamaan kuluttajille 

vaihtoehdoksi sopimuksen irtisanominen 

tai muita toimenpiteitä, joilla taataan 

oikeussuojakeinojen toteutuminen 

kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa 

rikkomuksen seurauksena; 

(n) määrätä unionin sisäisestä 

rikkomuksesta, laajalle levinneestä 

rikkomuksesta tai sellaisesta laajalle 

levinneestä rikkomuksesta, jolla on 

unioninlaajuinen ulottuvuus, vastuussa 

olevan elinkeinonharjoittajan suorittamaan 

kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa 

rikkomuksen seurauksena, esimerkiksi 

rahallinen korvaus tai tarjoamaan 

kuluttajille vaihtoehdoksi sopimuksen 

irtisanominen tai muita toimenpiteitä, joilla 

taataan oikeussuojakeinojen toteutuminen 

kuluttajille, joille on aiheutunut vahinkoa 

rikkomuksen seurauksena; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään palauttamaan IMCO:n kanta kuluttajille suoritettaviin korvauksiin, jotta 

kansalaisille voidaan tarjota korkeatasoinen suoja, kun heille on aiheutunut vahinkoa rikkomuksesta, ja 

erityisesti jotta rahat voidaan periä takaisin elinkeinonharjoittajalta. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Tarkistus  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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 – o alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

(o) määrätä rikkomusten tuloksena 

saatu voitto perittäväksi takaisin, myös 

antamalla määräys, että kyseinen voitto 

on maksettava valtiolle tai toimivaltaisen 

viranomaisen määräämälle tai 

kansallisessa lainsäädännössä määrätylle 

edunsaajalle; 

(o) määrätä rikkomusten tuloksena 

saatu voitto perittäväksi takaisin; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella pyritään palauttamaan IMCO:n kanta kuluttajille suoritettaviin korvauksiin, ja 

täsmennetään, että kansalliset viranomaiset voivat määrätä, että elinkeinonharjoittajalta peritään 

takaisin rikkomuksen avulla saatu voitto. 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Tarkistus  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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 

47 artikla – otsikko 

 
Komission teksti Tarkistus 

Periaatteet seuraamusten määräämiseksi 

unionin sisäisten ja laajalle levinneiden 

rikkomusten perusteella 

Periaatteet seuraamusten määräämiseksi 

unionin sisäisten rikkomusten, laajalle 

levinneiden rikkomusten ja sellaisten 

laajalle levinneiden rikkomusten, joilla on 

unioninlaajuinen ulottuvuus, perusteella 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan komission ehdotuksen 47 artikla, jotta seuraamuksia määrättäessä voidaan 

ottaa huomioon, miten laajalle rikkomus on levinnyt ja kuinka monet kuluttajat ovat joutuneet kärsimään 

siitä. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Tarkistus  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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 

47 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Kun toimivaltaiset viranomaiset 

määräävät seuraamuksia unionin sisäisten 

ja laajalle levinneiden rikkomusten 

perusteella, niiden on otettava huomioon 

muun muassa seuraavat seikat: 

1. Kun toimivaltaiset viranomaiset 

määräävät seuraamuksia unionin sisäisten 

rikkomusten, laajalle levinneiden 

rikkomusten ja sellaisten laajalle 

levinneiden rikkomusten, joilla on 

unioninlaajuinen ulottuvuus, perusteella, 

niiden on otettava huomioon muun muassa 

seuraavat seikat: 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan komission ehdotuksen 47 artikla, jotta seuraamuksia määrättäessä voidaan 

ottaa huomioon, miten laajalle rikkomus on levinnyt ja kuinka monet kuluttajat ovat joutuneet kärsimään 

siitä. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Tarkistus  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

EFDD-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 

47 artikla – 1 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 1 b. Seuraamusten on oltava 

tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksella palautetaan komission ehdotuksen 47 artikla, jotta seuraamuksia määrättäessä voidaan 

ottaa huomioon, miten laajalle rikkomus on levinnyt ja kuinka monet kuluttajat ovat joutuneet kärsimään 

siitä. 

 


