
Leathanaigh d’Fhíricí ar an Aontas Eorpach - 2022 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/ga

BEARTAS TOMHALTÓIRÍ:
PRIONSABAIL AGUS IONSTRAIMÍ

Le beartas éifeachtach cosanta tomhaltóirí, áirithítear gur féidir leis an margadh
aonair feidhmiú go cuí agus go héifeachtúil. Tá sé mar aidhm leis cearta tomhaltóirí
vis-à-vis ceannaithe a ráthú agus cosaint fheabhsaithe a chur ar fáil do thomhaltóirí
leochaileacha. Le rialacha cosanta tomhaltóirí, is féidir torthaí margaidh a fheabhsú
don gheilleagar ina iomláine. Fágann siad gur cothroime na margaí agus, de bharr
cháilíocht fheabhsaithe na faisnéise a chuirtear ar fáil do thomhaltóirí, féadann
torthaí margaidh shóisialta níos glaise agus níos mó a bheith mar thoradh orthu.
Is príomhspriocanna bheartas AE anois iad tomhaltóirí a chumhachtú agus a
sábháilteacht agus a leasanna eacnamaíocha a chosaint go héifeachtach.

BUNÚS DLÍ

Airteagail 4(2)(f), 12, 114 agus 169 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
(CFAE) agus Airteagal 38 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

CUSPÓIRÍ

Chun leasanna na dtomhaltóirí a chur chun cinn agus ardleibhéal cosanta do
thomhaltóirí a áirithiú, ní mór don Aontas rannchuidiú le sláinte, sábháilteacht agus
leasanna eacnamaíocha na dtomhaltóirí a chosaint. Thairis sin, ní mór don Aontas
ceart na dtomhaltóirí chun faisnéise agus oideachais a chur chun cinn, mar aon leis an
gceart iad féin a eagrú chun a leasanna a choimirciú. Caithfidh cosaint an tomhaltóra
a bheith ina dlúthchuid den uile réimse beartais ábhartha i reachtaíocht AE.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ

A. Ginearálta
Tá clár ghníomhaíocht AE i réimse na cosanta tomhaltóirí bunaithe ar an gClár Oibre
Nua do Thomhaltóirí, arna ghlacadh an 13 Samhain 2020. Sa chlár oibre, cuirtear fís
nuashonraithe i láthair maidir le beartas tomhaltóirí an Aontais ó 2020 go 2025, leis
an teideal Strengthening consumer resilience for sustainable recovery [Athléimneacht
tomhaltóirí a neartú ar mhaithe le téarnamh inbhuanaithe]. Tá sé mar aidhm leis freisin
aghaidh a thabhairt ar ábhair imní láithreacha tomhaltóirí maidir le paindéim COVID-19.
Cumhdaítear cúig phríomhréimse tosaíochta leis an gclár oibre:
— Aistriú Glas: dul i ngleic leis na dúshláin nua atá ann do chearta tomhaltóirí agus

na deiseanna cumhachtaithe a chuirtear chun cinn leis an aistriú glas, lena n-
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áirithítear go mbeidh rochtain ag cách ar tháirgí agus ar stíleanna maireachtála
inbhuanaithe, gan beann ar shuíomh geografach nó ioncam;

— Claochlú Digiteach: spás digiteach níos sábháilte a chruthú do thomhaltóirí, ina
gcosnaítear a gcearta agus lena n-áiritheofar machaire comhréidh chun go mbeidh
an nuálaíocht in ann seirbhísí níos nuaí agus níos fearr a chur ar fáil do gach
Eorpach;

— Forfheidhmiú agus sásamh éifeachtach: aghaidh a thabhairt ar thionchar
COVID-19 ar chearta tomhaltóirí agus dul i ngleic le héilimh ghlasa mhíthreoracha
agus cleachtais tráchtála éagóracha i dteicnící tionchair agus pearsantú ar líne.
Cé gurb iad na húdaráis náisiúnta atá freagrach, ar an gcéad dul síos, as cearta
tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, tá ról tábhachtach comhordúcháin agus tacaíochta ag
AE, agus an Rialachán maidir le Comhar ar mhaithe le Cosaint Tomhaltóirí mar
bhonn taca leis;

— Dul i ngleic le riachtanais shonracha tomhaltóirí: aird a thabhairt ar riachtanais na
dtomhaltóirí a d’fhéadfadh a bheith leochaileach agus go mbeadh cosaintí breise
ag teastáil uathu. D’fhéadfadh dálaí sóisialta nó tréithe ar leith daoine aonair nó
grúpaí tomhaltóirí a bheith mar chúis leis sin;

— Cosaint tomhaltóirí sa chomhthéacs domhanda: sábháilteacht allmhairí a áirithiú
agus tomhaltóirí an Aontais a chosaint ar chleachtais éagóracha a úsáideann
oibreoirí neamh-AE trí fhaireachas margaidh agus trí chomhar níos dlúithe leis na
húdaráis ábhartha i dtíortha comhpháirtíochta AE.

Déanann institiúidí AE faireachán córasach ar bheartas tomhaltóirí trí bhíthin scórchlár
dhálaí na dtomhaltóirí, a dhéanann faireachán ar dhálaí náisiúnta do thomhaltóirí i
dtrí réimse (eolas agus muinín, comhlíonadh agus forfheidhmiú, gearáin agus réiteach
díospóidí) agus a dhéanann scrúdú ar dhul chun cinn i gcomhtháthú mhargadh
miondíola AE, bunaithe ar líon na n-idirbheart trasteorann ‘gnólacht le tomhaltóir’ agus
forbairt na ríomh-tráchtála. Bealach eile a ndéantar faireachán córasach ar bheartas
tomhaltóirí ná tríd an scórchlár margaí tomhaltóirí, a dhéanann suirbhé ar thomhaltóirí
a rinne ceannachán le déanaí chun feidhmíocht níos mó ná 40 margadh tomhaltóirí a
rianú maidir le táscairí tábhachtacha amhail muinín go bhfuil díoltóirí ag tabhairt urraim
do rialacha cosanta tomhaltóirí, inchomparáideacht tairiscintí, an rogha atá ar fáil sa
mhargadh, a mhéid agus a chomhlíontar ionchais na gcustaiméirí, agus an damáiste
a thagann as fadhbanna a thagann chun cinn do thomhaltóirí.
Ina theannta sin, an 28 Aibreán 2021, seoladh an clár margaidh aonair d’fhonn cuidiú
leis an margadh aonair barr a chumais a bhaint amach agus téarnamh na hEorpa ó
phaindéim COVID-19 a chinntiú. Le buiséad EUR 4.2 billiún don tréimhse 2021-2027,
cuireann sé pacáiste comhtháite ar fáil chun tacú le rialachas an mhargaidh aonair
agus chun é a neartú, lena n-áirítear le haghaidh seirbhísí airgeadais.
B. Bearta earnálacha (2.2.2)
1. Grúpaí tomhaltóirí
Is tosaíocht d’institiúidí AE í rannpháirtíocht na ngrúpaí a dhéanann ionadú ar
leasanna thomhaltóirí AE. Is é an Grúpa Comhairleach Eorpach um Thomhaltóirí
(ECCG) príomhfhóram an Choimisiúin um chomhairliúchán le heagraíochtaí tomhaltóirí
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náisiúnta agus Eorpacha. Féadfaidh ECCG, ar cuireadh ar bun é le Cinneadh
2009/705/CE ón gCoimisiún, comhairle a thabhairt don Choimisiún maidir le gach
saincheist a bhaineann le leasanna tomhaltóirí ar leibhéal AE agus na saincheisteanna
sin a chur in iúl dó. In 2017, ghlac an Pharlaimint agus an Chomhairle Rialachán (AE)
2017/826 maidir le clár de chuid an Aontais a bhunú chun tacú le gníomhaíochtaí
sonracha lena gcuirfear feabhas ar rannpháirtíocht tomhaltóirí agus úsáideoirí deiridh
eile de sheirbhísí airgeadais i bpróiseas ceaptha beartais an Aontais i réimse na
seirbhísí airgeadais.
2. Oideachas tomhaltóirí
Tá gníomhaíochtaí oideachais do thomhaltóirí eagraithe ag AE ag céimeanna éagsúla,
amhail oideachas tomhaltóirí a thabhairt isteach de réir a chéile i siollabais na
mbunscoileanna agus na meánscoileanna. Ceann de na tionscnaimh chuige sin
ná Consumer Classroom, suíomh gréasáin pobail ilteangach agus uile-Eorpach do
mhúinteoirí. Tugann sé leabharlann fhairsing le chéile maidir le hoideachas do
thomhaltóirí ó gach cearn de AE agus cuireann sé uirlisí idirghníomhacha agus
comhoibríocha ar fáil chun cabhrú le ceachtanna a ullmhú agus a roinnt le daltaí, chomh
maith le múinteoirí eile. Díríodh an uirlis oideachais idirghníomhach ar líne ‘Dolceta’ ar
oiliúnóirí agus ar mhúinteoirí ach freisin ar thomhaltóirí, agus cumhdaíodh ann, inter
alia, cearta bunúsacha tomhaltóirí, sábháilteacht táirgí agus inniúlacht airgeadais.
3. Faisnéis do thomhaltóirí
D’fhéadfadh muinín tomhaltóirí fheabhsaithe teacht as faisnéis níos fearr agus eolas
feabhsaithe ar chearta tomhaltóirí. Tá Lárionaid Eorpacha do Thomhaltóirí (Líonra-
ECC) curtha ar bun ag AE chun faisnéis agus comhairle a chur ar fáil maidir le
siopadóireacht trasteorann agus chun déileáil le gearáin ó thomhaltóirí. Comhlíonann
líonra comhthreomhar, FIN-NET, an ról céanna do ghearáin maidir le seirbhísí
airgeadais trasteorann. Bíonn feachtais um fhaisnéis do thomhaltóirí á seoladh ag an
gCoimisiún sna Ballstáit freisin agus foilsíonn sé treoirlínte praiticiúla do thomhaltóirí.
Is seirbhís é SOLVIT atá tiomnaithe do dhíospóidí a thagann as sáruithe ar dhlí AE a
réiteach.
Tá ról tábhachtach ag an tairseach An Eoraip Agatsa maidir le rochtain a thabhairt
ar fhaisnéis fheabhsaithe maidir le beartas tomhaltóirí agus maidir le foinsí éagsúla
faisnéise a chruinniú in aon lárionad amháin d’fhaisnéis tagartha. Feabhsaíodh rochtain
ar fhaisnéis trí thairseach dhigiteach aonair (Rialachán (AE) 2018/1724).
An 30 Márta 2022, mar chuid de phacáiste an gheilleagair chiorclaigh, d’fhoilsigh
an Coimisiún togra le haghaidh treoir maidir le tomhaltóirí a chumhachtú don
aistriú glas trí chosaint níos fearr i gcoinne cleachtais éagóracha agus faisnéis níos
fearr. Is é príomhchuspóir an togra tomhaltóirí a spreagadh chun roghanna atá
neamhdhíobhálach don chomhshaol a dhéanamh tríd an bhfaisnéis is gá a chur ar fáil
dóibh.
4. Cearta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú
Tá forfheidhmiú éifeachtach agus cuí ar chearta tomhaltóirí chomh tábhachtach céanna
agus cearta tomhaltóirí a bheith ann. Tá an fhreagracht ar na húdaráis náisiúnta phoiblí
den chuid is mó na cearta sin a fhorfheidhmiú. Le Rialachán (AE) 2017/2394 maidir
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le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a
fhorfheidhmiú, nasctar na húdaráis náisiúnta sin le chéile i líonra uile-Aontais, rud a
thugann creat dóibh faisnéis a mhalartú agus oibriú i gcomhar le chéile chun stop a
chur le haon sárú ar dhlíthe cosanta tomhaltóirí (e.g. maidir le fógraíocht mhíthreorach,
saoirí láneagraithe agus ciandíol). Déanann an líonra imscrúduithe comhordaithe agus
gníomhaíochtaí forfheidhmithe freisin (e.g. i bhfoirm scuab-imscrúduithe ina ndéanann
na húdaráis seiceálacha ar shuíomhanna gréasáin chun a fheiceáil an gcomhlíonann
siad an dlí).

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá an Pharlaimint i gcónaí ag cur feabhas ar rialacha cosanta tomhaltóirí in AE. Tá an
beartas cosanta tomhaltóirí athraithe ó bheith mar chomhchuibhiú teicniúil ar bheartas
na gcaighdeán ar mhaithe leis an margadh inmheánach a chur chun cinn agus anois tá
sé ina chuid den spreagadh chun feabhas a chur ar an gcuspóir ‘Eoraip na saoránach’
a chur ar bun. Mar thoradh ar iarrachtaí reachtacha na Parlaiminte, ón 13 Meitheamh
2014 i leith, cuireann na Ballstáit na dlíthe náisiúnta i bhfeidhm lena gcuirtear chun
feidhme an Treoir maidir le Cearta Tomhaltóirí, ar glacadh í le tromlach ollmhór sa
Pharlaimint.
An 12 Nollaig 2017, ghlac an Pharlaimint Rialachán (AE) 2017/2394 maidir le comhar
idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú chun
feabhas a chur ar éifeachtacht na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le comhar
idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú.
Tar éis an togra ón gCoimisiún le haghaidh Margadh Nua do Thomhaltóirí, an 27
Samhain 2019, ghlac an Pharlaimint Treoir (AE) 2019/2161 i ndáil le forfheidhmiú níos
fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí. An 25 Samhain
2020, ghlac an Pharlaimint Treoir (AE) 2020/1828 maidir le caingne ionadaíocha chun
comhleasanna tomhaltóirí a chosaint.
Chomh maith le bheith ag obair ar reachtaíocht AE, déanann an Pharlaimint
cláir bheartais i réimse na cosanta tomhaltóirí a leagan síos trí thuarascálacha
féintionscnaimh a ghlacadh. Bhí an Pharlaimint go háirithe gníomhach maidir le
forálacha buiséadacha níos airde a áirithiú do bhearta cosanta tomhaltóirí agus
d’fhorbairt ionadú na dtomhaltóirí sna Ballstáit, le béim orthu siúd a tháinig isteach in AE
tar éis 2004. An 13 Meán Fómhair 2018, ghlac an Pharlaimint rún maidir le décháilíocht
táirgí sa mhargadh aonair, inar tugadh le fios go bhfuil an cleachtas idirdhealaitheach
agus ag teacht salach ar ionchais tomhaltóirí.
An 25 Samhain 2020, ghlac an Pharlaimint rún dar teideal ‘I dtreo margadh aonair níos
inbhuanaithe do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí’, ina leagtar béim ar a thábhachtaí
atá marthanacht agus indeisitheacht earraí tomhaltais, agus a thábhachtaí atá sé
cearta breise agus faisnéis bhreise a thabhairt do thomhaltóirí chun cabhrú leo
roghanna inbhuanaithe a dhéanamh[1].

[1]Áirítear ar an taighde ábhartha Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation
[Tomhaltas Inbhuanaithe agus Reachtaíocht um Chosaint an Tomhaltóra], Foilseachán don Choiste um an Margadh
Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, an Roinn Beartais um an mBeartas Eacnamaíochta, um an mBeartas Eolaíochta
agus um Beartas Cháilíocht na Beatha, Parlaimint na hEorpa, Lucsamburg, 2020.
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Le linn ghéarchéim COVID-19, bhí cosaint tomhaltóirí ríthábhachtach chun a áirithiú go
ndéanfaí aisíocaíochtaí as cealú seirbhíse agus chun leathadh na mífhaisnéise agus
trádálaithe bradacha a dhíolann trealamh leighis bréagach nó neamhchomhréireach
ar phraghsanna arda a chomhrac. An 23 Márta 2020, chuir an Coiste um an Margadh
Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra (IMCO) litir chuig Leas-Uachtarán
Feidhmiúcháin an Choimisiúin Eorpaigh, Margrethe Vestager, chuig na Coimisinéirí
Thierry Breton agus Didier Reynders, agus chuig Uachtaránacht na Cróite ar an
gComhairle. Iarradh inti go ndéanfaí tuilleadh gníomhaíochta chun dul i ngleic le
géarchéim COVID-19 agus tugadh le fios gur ghá formhaoirseacht dhaonlathach a
dhéanamh ar an bpróiseas sin. An 9 Samhain 2020, reáchtáil an Roinn Beartais um
an mBeartas Eacnamaíochta, um an mBeartas Eolaíochta agus um Beartas Cháilíocht
na Beatha seimineár gréasáin[2] do Choiste IMCO maidir le tionchar COVID-19 ar an
Margadh Inmheánach agus cosaint an tomhaltóra. Leagadh béim lena linn ar éifeachtaí
na mbeart a tugadh isteach ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais
chun iarmhairtí diúltacha na paindéime a mhaolú agus rinneadh moltaí maidir leis an
méid breise a d’fhéadfaí a dhéanamh chun dea-fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh
a áirithiú faoi láthair agus i ngéarchéimeanna a bheidh ann amach anseo. An 19
Samhain 2020, chuir an Coimisinéir um Cheartas agus Tomhaltóirí, Didier Reynders,
an Clár Oibre nua do Thomhaltóirí faoi bhráid Choiste IMCO. Sa chlár oibre, déantar
scrúdú ar thionchar COVID-19 ar thomhaltóirí agus tugtar aghaidh ar shaincheisteanna
beartais tomhaltóirí níos fadtéarmaí a mhéid a bhaineann leis na haistrithe glasa agus
digiteacha, an fhreagairt ar leochaileachtaí tomhaltóirí, forfheidhmiú éifeachtach ceart
tomhaltóirí agus comhar idirnáisiúnta le tíortha comhpháirtíochta.
An 22 Feabhra 2021, rinneadh staidéar[3] cuimsitheach inar leagadh amach tionchar
COVID-19 ar an margadh inmheánach a thíolacadh do Choiste IMCO. Sa staidéar,
ríomhtar an tionchar atá ag srianta ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal an Aontais
ar shaorghluaiseacht earraí, seirbhísí agus daoine. Déantar moltaí beartais ann maidir
le conas a d’fhéadfaí dul i ngleic le géarchéimeanna a bheidh ann amach anseo
chun go mbeidh saorghluaiseacht in ann leanúint ar aghaidh, amhail soláthar na gcistí
ar a dtarraingeofar le haghaidh forbairt agus soláthar vacsaíní todhchaíocha agus
chomhordú leanúnach na rialacha ábhartha ar leibhéal an Aontais.
Is réimse é beartas tomhaltóirí i réimsí na seirbhísí ar líne agus digiteacha ar dhírigh an
Pharlaimint agus, go háirithe, Coiste IMCO air. I mí an Mheithimh 2020, i staidéar[4] a
d’iarr coiste ICMO maidir le modhnóireacht ábhair neamhdhleathaigh ag ardáin ar líne,
fuarthas amach go bhféadfaí creat dlíthiúil AE a neartú, in éineacht le comhrialáil ag
ardáin ar líne, chun tomhaltóirí a chosaint ar ábhar neamhdhleathach nó díobhálach
ar líne. I staidéar a foilsíodh i mí an Mheithimh 2021, rinneadh anailís ar thionchar

[2]Áirítear ar an taighde ábhartha Keirsbilck, B. et al., Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation
[Tomhaltas Inbhuanaithe agus Reachtaíocht um Chosaint an Tomhaltóra], Foilseachán don Choiste um an Margadh
Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, an Roinn Beartais um an mBeartas Eacnamaíochta, um an mBeartas Eolaíochta
agus um Beartas Cháilíocht na Beatha, Parlaimint na hEorpa, Lucsamburg, 2020.
[3]Marcus, J. S. et al., The impact of COVID-19 on the Internal Market [Tionchar COVID-19 ar an Margadh Inmheánach],
Foilseachán don Choiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, an Roinn Beartais um an mBeartas
Eacnamaíochta, um an mBeartas Eolaíochta agus um Beartas Cháilíocht na Beatha, Parlaimint na hEorpa, Lucsamburg, 2021.
[4]De Streel, A. et al., Online Platforms’ Moderation of Illegal Content Online [Modhnóireacht Ábhair Neamhdhleathaigh ar Líne
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na fógraíochta spriocdhírithe ar fhógróirí, ar rochtain ar an margadh agus ar rogha an
tomhaltóra.
An 20 Deireadh Fómhair 2020, ghlac an Pharlaimint trí rún dar teideal ‘An Gníomh
um Sheirbhísí Digiteacha: Feabhas a Chur ar Fheidhmiú an Mhargaidh Aonair’, ‘An
Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha agus saincheisteanna na gceart bunúsach’, agus
‘An Gníomh um Sheirbhísí Digiteacha: rialacha an dlí tráchtála agus shibhialta a
oiriúnú d’eintitis tráchtála a bhíonn ag feidhmiú ar líne’, ina leagtar amach an plean
atá aici maidir leis an gcaoi ar cheart feidhmiú an mhargaidh aonair dhigitigh a
áirithiú amach anseo, lena n-áirítear cosaint níos láidre do chosaint tomhaltóirí ar
líne. Cuireadh cuid mhór d’ábhar na dtuarascálacha féintionscnaimh san áireamh
sna tograí ón gCoimisiún, a leasaíodh agus ar vótáladh go rathúil ina leith i gCoiste
IMCO i mí na Nollag 2021 (2.1.7). Tá na comhaontuithe polaitiúla sealadacha ar
thángthas orthu maidir leis an nGníomh um Margaí Digiteacha agus an Gníomh um
Sheirbhísí Digiteacha i mí an Mhárta agus i mí Aibreáin 2022 ríthábhachtach do
chosaint tomhaltóirí sa timpeallacht dhigiteach.
An 27 Meán Fómhair 2021, thionóil Coiste IMCO éisteacht phoiblí maidir le cosaint
tomhaltóirí agus uirlisí cinnteoireachta uathoibrithe i ngeilleagar nua-aimseartha.
Díríodh san éisteacht ar réitigh chun tomhaltóirí a chosaint ar na rioscaí a bhaineann
le húsáid a bhaint as seirbhísí gairmiúla intleachta saorga agus as táirgí cliste
arna dtiomáint le huirlisí cinnteoireachta uathoibrithe, agus leagadh béim ar réitigh
maidir le feabhas a chur ar cháilíocht agus cainníocht na faisnéise a sholáthraítear
do thomhaltóirí. Chuir ionadaithe ar thomhaltóirí, ar ghnólachtaí, ar chomhlachtaí
deimhniúcháin agus ar an lucht acadúil a gcuid tuairimí in iúl maidir le creat reatha
AE agus maidir leis na ceanglais ba cheart a chur i bhfeidhm chun ardleibhéal
cosanta do thomhaltóirí agus ardleibhéal iontaoibhe tomhaltóirí a áirithiú. Chuir siad
a gcuid tuairimí in iúl freisin maidir leis na dúshláin a bheadh ag gabháil leis sin do
ghnólachtaí agus maidir leis an gcaoi a bhféadfaí forfheidhmiú éifeachtach a áirithiú.
Chuir comhaltaí Choiste IMCO i bhfios go láidir gur gá timpeallacht iontaofa a chruthú
agus chuir siad a gcuid tuairimí in iúl maidir leis an gcaoi a bhféadfaí feabhas a chur ar
an gcreat rialála atá ann faoi láthair. Ina theannta sin, i mí na Bealtaine 2022, d’eagraigh
Coiste IMCO éisteacht phoiblí maidir le pasanna táirgí digiteacha: trédhearcacht agus
cosaint tomhaltóirí a fheabhsú mar bhealach chun feabhas a chur ar fhaisnéis do
thomhaltóirí i dtimpeallacht na digiteála.
Thairis sin, an 7 Aibreán 2022, ghlac an Pharlaimint rún maidir le ceart deisithe an
tomhaltóra. Féachann an rún le haghaidh a thabhairt ar an dá sprioc atá ann i leith táirgí
a sholáthar do thomhaltóirí a mhaireann níos faide agus ar féidir iad a dheisiú araon. An
20 Aibreán 2022, thionóil Coiste IMCO éisteacht phoiblí maidir le cearta tomhaltóirí a
chosaint agus iad ag siopadóireacht lasmuigh den Aontas. Ba é aidhm na héisteachta
forléargas a thabhairt ar staid na himeartha maidir le cearta tomhaltóirí agus iad ag
siopadóireacht lasmuigh den Aontas, amhail faisnéis réamhchonarthach agus cosaint
i gcoinne cleachtais éagóracha agus téarmaí conartha.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ga
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020IP0272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020IP0272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2021_404_R_0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020IP0273
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52020IP0273
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ga/FTU_2.1.7.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0374(COD)&l=ga
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=ga&reference=2020/0361(COD)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=ga&reference=2020/0361(COD)
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/consumer-protection-and-automated-decisi/product-details/20210921CHE09301
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/digital-product-passports-enhancing-tran/product-details/20220510CHE10181
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0126_GA.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/upholding-consumer-rights-when-shopping-/product-details/20220405CHE10063

	Beartas tomhaltóirí: prionsabail agus ionstraimí
	Bunús Dlí
	Cuspóirí
	Gníomhaíochtaí
	Ról Pharlaimint na hEorpa


