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8.11.2017 A8-0077/156 

Amendamentul  156 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera l 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(l) a închide un site web, un domeniu 

sau alt site, serviciu sau cont digital sau o 

parte a acestuia, inclusiv prin solicitarea 

adresată unei părți terțe sau unei alte 

autorități publice de a pune în aplicare o 

astfel de măsură; 

(l) în cazul în care nu sunt 

disponibile alte mijloace eficace de a 

determina încetarea sau interzicerea 

încălcării, inclusiv prin solicitarea adresată 

unei părți terțe sau unei alte autorități 

publice de a pune în aplicare astfel de 

mijloace, pentru a preveni riscul unor 

prejudicii grave aduse intereselor 

colective ale consumatorilor, dispune de 

competența de: 

- a îndepărta conținutul unei interfețe 

online, de a restricționa accesul la aceasta 

sau de a dispune afișarea explicită a unui 

avertisment către consumatori în 

momentul accesării interfeței online; 

- de a dispune unui furnizor de servicii de 

găzduire să înlăture, să dezactiveze sau să 

restricționeze accesul la o interfață 

online; sau 

- după caz, de a dispune registrelor de 

domenii sau operatorilor de registre să 

elimine un nume de domeniu complet 

calificat și de a permite autorității 

competente în cauză să îl înregistreze; 

- statele membre ar trebui să prevadă 

posibilitatea de a obține suspendarea 

imediată a măsurilor puse în aplicare de 

autoritățile publice naționale în cazul în 

care furnizorul de servicii de găzduire, 

registrele de domenii sau operatorii de 

registre pot demonstra că nu sunt 
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răspunzători pentru încălcare și dacă pot 

dovedi că măsurile puse în aplicare ar 

putea aduce prejudicii grave activităților 

lor; 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament include în textul trilogului prevederi care au drept scop să crească protecția 

furnizorilor de servicii, a registrelor de domenii sau a operatorilor de registre care nu sunt răspunzători 

pentru încălcare pentru că au fost victime ale unui atac cibernetic. 
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8.11.2017 A8-0077/157 

Amendamentul  157 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera n 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(n) a dispune ca comerciantul 

răspunzător de încălcarea survenită în 

interiorul Uniunii sau de încălcarea pe 

scară largă să acorde despăgubiri 

consumatorilor care au suferit prejudicii în 

urma încălcării, inclusiv despăgubiri de 

natură financiară, și să le ofere 

consumatorilor care au suferit prejudicii în 

urma încălcării posibilitatea de a rezilia 

contractul sau alte măsuri compensatorii; 

(n) a dispune ca comerciantul 

răspunzător de încălcarea survenită în 

interiorul Uniunii, de încălcarea pe scară 

largă sau de încălcarea pe scară largă cu o 

dimensiune europeană să acorde 

despăgubiri consumatorilor care au suferit 

prejudicii în urma încălcării respective, 

inclusiv, printre altele, despăgubiri de 

natură financiară, și să le ofere 

consumatorilor care au suferit prejudicii în 

urma încălcării posibilitatea de a rezilia 

contractul sau alte măsuri compensatorii; 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament vizează să restabilească poziția IMCO privind despăgubirea consumatorilor, 

pentru a le asigura cetățenilor un nivel mai ridicat de protecție în cazul în care au suferit prejudicii în 

urma unei încălcări, în special în ceea ce privește recuperarea de la comerciant a sumelor plătite. 
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8.11.2017 A8-0077/158 

Amendamentul  158 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 – litera o 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(o) a dispune restituirea profiturilor 

obținute în urma încălcărilor, inclusiv către 

bugetul statului sau către un beneficiar 

desemnat de autoritatea de resort sau în 

temeiul legislației interne; 

(o) a dispune restituirea profiturilor 

obținute în urma încălcărilor; 

Or. en 

Justificare 

Prezentul amendament vizează să restabilească poziția IMCO privind despăgubirea consumatorilor, 

precizând competența autorităților naționale de a impune restituirea profiturilor obținute de către 

comerciant ca urmare a încălcărilor; 
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8.11.2017 A8-0077/159 

Amendamentul  159 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Principiile aplicabile la impunerea de 

sancțiuni pentru încălcări survenite în 

interiorul Uniunii și încălcări pe scară largă 

Principiile aplicabile la impunerea de 

sancțiuni pentru încălcări survenite în 

interiorul Uniunii, încălcări pe scară largă 

și încălcări pe scară largă cu o dimensiune 

europeană 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul modifică articolul 47 din propunerea Comisiei, pentru ca, la impunerea sancțiunilor, să 

se țină seama de răspândirea pe scară largă a infracțiunii și de numărul de consumatori prejudiciați. 
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8.11.2017 A8-0077/160 

Amendamentul  160 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Atunci când impun sancțiuni 

referitoare la încălcări survenite în 

interiorul Uniunii și încălcări pe scară 

largă, autoritățile de resort țin cont, printre 

altele, de următoarele elemente: 

1. Atunci când impun sancțiuni 

referitoare la încălcări survenite în 

interiorul Uniunii, încălcări pe scară largă 

și încălcări pe scară largă cu o dimensiune 

europeană, autoritățile de resort țin cont, 

inter alia, de următoarele elemente: 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul modifică articolul 47 din propunerea Comisiei, pentru ca, la impunerea sancțiunilor, să 

se țină seama de răspândirea pe scară largă a infracțiunii și de numărul de consumatori prejudiciați. 
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8.11.2017 A8-0077/161 

Amendamentul  161 

Marco Zullo, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0077/2017 

Olga Sehnalová 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie 

de protecție a consumatorului 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 47 – alineatul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1b. Aceste sancțiuni trebuie să fie 

eficace, proporționale și disuasive. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul modifică articolul 47 din propunerea Comisiei, pentru ca, la impunerea sancțiunilor, să 

se țină seama de răspândirea pe scară largă a infracțiunii și de numărul de consumatori prejudiciați. 

 


