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RÉASÚNÚ GEARR

Rinneadh an togra le haghaidh rialacháin maidir le cothroime agus trédhearcacht a chur chun 
cinn d’úsáideoirí gnó seirbhísí idirghabhála ar líne (rialachán ‘P2B’) mar thoradh díreach ar 
iarrataí ón bParlaimint ina rún an 15 Eanáir 2017 maidir le hardáin ar líne agus an margadh 
aonair digiteach1. 

Ina thuairim ar an tuarascáil sin, d’iarr an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla creat iomchuí 
comhréireach rialála lena rathófaí freagracht, cothroime, iontaoibh i nósanna imeachta ardán 
chun idirdhealú agus neamhthreallachas i leith comhpháirtithe gnó maidir le, inter alia, 
rochtain ar an tseirbhís, tagairt iomchuí agus chothrom, torthaí cuardaigh nó feidhmiú 
comhéadan feidhmchláir ábhartha, ar bhonn idir-inoibritheachta agus prionsabail chomhlíonta 
a bhfuil feidhm acu maidir le hardáin.

Is díol sásaimh don Rapóirtéir é an togra le haghaidh rialachán P2B mar an gcéad iarracht ag 
reachtóir ar bith rialú a dhéanamh sa réimse sin, agus molann sé go ndéanfaí an ionstraim sin 
níos cothroime maidir le gnéithe áirithe.

Maidir le trédhearcacht le haghaidh rangaithe, is é tuairim an Rapóirtéara gur gá teacht ar 
chothromaíocht leis na rialacha maidir le hiomaíocht. Ba cheart ceangal a bheith ar ardáin na 
prionsabail a nochtadh atá mar bhonn leis na paraiméadair lena gcinntear rangú, ach níor 
cheart na halgartaim iad féin a nochtadh, ar rudaí iad ba cheart a meas mar rúin trádála.

Ar an dóigh chéanna, tá sé an-tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir idirbheart a dhéanamh 
agus idirbheart a thionscnamh. Níor cheart cuardach simplí le haghaidh táirge nó seirbhíse a 
mheas a bheith mar thionscnamh idirbhirt, ach mar bheart nach ionann é ach iarraidh ar 
fhaisnéis arbh bhféadfadh tionscnamh idirbhirt a bheith mar thporadh air.

Cé go bhfáiltíonn an Rapóirtéir roimh an gceanglas maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne le 
haghaidh bearta ceartaitheacha a dhéanamh trí shásraí sásaimh inmheánaigh, níor cheart 
idirghabháil a bheith ina céim éigeantach sula bhféadfadh úsáideoir gnó úsáid a bhaint as 
imeachtaí cúirte.

Tá an Rapóirtéir den tuairim gur díol sásaimh í an ionstraimí spriocdhírithe sin mar chéad 
chéim chun rialú a dhéanamh sa réimse sin, ach is gá a chur san áireamh nach mór roinnt 
mhaith gnéithe eile a rialú amach anseo. Is tábhachtach, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh do nós 
imeachta ilchasta athbhreithnithe atá san ionstraim sin cheana.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um 
Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is áis fhíorthábhachtach don 
fhiontraíocht, don trádáil agus don 
nuálaíocht iad na seirbhísí idirghabhála ar 
líne, is féidir leo feabhas a chur ar leas 
tomhaltóirí agus tá méadú ag teacht ar an 
úsáid a bhaineann an earnáil 
phríobháideach agus an earnáil phoiblí 
astu. Cuireann siad rochtain ar fáil ar 
mhargaí nua agus ar dheiseanna tráchtála 
nua, rud a chuireann ar a gcumas do 
ghnóthais leas a bhaint as tairbhí an 
mhargaidh aonair. Thairis sin, cuireann 
siad ar a gcumas do thomhaltóirí san 
Aontas leas a bhaint as na tairbhí sin, go 
háirithe tríd an rogha earraí agus seirbhísí a 
thairgtear ar líne a mhéadú.

(1) Is áis fhíorthábhachtach don trádáil 
dhigiteach agus, go háirithe, don 
fhiontraíocht, don trádáil agus don 
nuálaíocht iad na seirbhísí idirghabhála ar 
líne, is féidir leo feabhas a chur ar leas 
tomhaltóirí agus tá méadú ag teacht ar an 
úsáid a bhaineann an earnáil 
phríobháideach agus an earnáil phoiblí 
astu. Cuireann siad rochtain ar fáil ar 
mhargaí nua agus ar dheiseanna tráchtála 
nua, rud a chuireann ar a gcumas do 
ghnóthais leas a bhaint as tairbhí an 
mhargaidh aonair. Thairis sin, cuireann 
siad ar a gcumas do thomhaltóirí san 
Aontas leas a bhaint as na tairbhí sin, go 
háirithe tríd an rogha earraí agus seirbhísí a 
thairgtear ar líne a mhéadú mar aon le 
praghsanna iomaíocha a thairiscint ar 
líne.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Maidir leis na gnóthais a úsáideann 
seirbhísí idirghabhála ar líne chun 
teagmháil a dhéanamh le tomhaltóirí, is 
féidir leis na seirbhísí sin a bheith 
ríthábhachtach ó thaobh a rathúnais 

(2) Maidir leis na gnóthais a úsáideann 
seirbhísí idirghabhála ar líne chun 
teagmháil a dhéanamh le tomhaltóirí, is 
féidir leis na seirbhísí sin a bheith 
ríthábhachtach ó thaobh a rathúnais 
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tráchtála de. De thoradh an mhéadaithe ar 
an líon idirbheart idirghabhála arna 
ndéanamh trí bhíthin seirbhísí idirghabhála, 
ar éifeachtaí láidre indíreacha gréasáin 
sonraíbhunaithe is cúis leis, tá méadú ag 
teacht ar spleáchas na n-úsáideoirí gnó sin, 
lena n-áirítear micrifhiontair agus fiontair 
bheaga agus mheánmhéide, ar na seirbhísí 
sin chun tomhaltóirí a shroicheadh. I 
bhfianaise an mhéadaithe ar spleáchas sin, 
is minic a bhíonn cumhacht mhargála níos 
mó ag soláthraithe na seirbhísí sin rud a 
fhágann go mbíonn siad in ann, go 
bunúsach, gníomhú go haontaobhach ar 
bhealach a d’fhéadfadh bheith éagórach 
agus a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do 
leasanna dlíthiúla a n-úsáideoirí gnó agus, 
go hindíreach, do leasanna tomhaltóirí san 
Aontas.

tráchtála de. De thoradh an mhéadaithe ar 
an líon idirbheart idirghabhála arna 
ndéanamh trí bhíthin seirbhísí idirghabhála, 
ar éifeachtaí láidre indíreacha gréasáin 
sonraíbhunaithe is cúis leis, tá méadú ag 
teacht ar spleáchas na n-úsáideoirí gnó sin, 
lena n-áirítear micrifhiontair agus fiontair 
bheaga agus mheánmhéide, ar na seirbhísí 
sin chun tomhaltóirí a shroicheadh. I 
bhfianaise an mhéadaithe ar spleáchas sin, 
is minic a bhíonn cumhacht mhargála níos 
mó ag soláthraithe na seirbhísí sin rud a 
fhágann go mbíonn siad in ann, go 
bunúsach, gníomhú go haontaobhach ar 
bhealach a d’fhéadfadh bheith éagórach 
agus a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh do 
leasanna dlíthiúla a n-úsáideoirí gnó agus, 
go hindíreach, do leasanna tomhaltóirí san 
Aontas. Ba cheart a sheachaint, dá bhrí 
sin, go mbainfeadh seirbhísí idirghabhála 
ar líne ceannasacht sa mhargadh amach 
agus go mbainfidís an bonn den 
iomaíocht trí úsáid a bhaint as cumhacht 
éifeachtaí an gréasáin. Ba cheart a 
sheachaint freisin, trí oibrithe a rangú 
mar chonraitheoirí neamhspleácha, 
ardáin a d’fhéadfadh dul timpeall ar 
cheanglais dhlí an tsaothair.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ó nádúr, baineann acmhainneacht 
trasteorann le seirbhísí idirghabhála ar líne 
agus le hinnill chuardaigh ar líne, agus leis 
na hidirbhearta tráchtála a éascaíonn siad, 
agus baineann tábhacht ar leith leo maidir 
le feidhmiú iomchuí mhargadh aonair an 
Aontais sa gheilleagar atá ann faoi láthair. 
Mar gheall ar na cleachtais trádála atá ag 
soláthraithe áirithe a chuireann na seirbhísí 
sin ar fáil, ar cleachtais iad a d’fhéadfadh 
bheith éagórach agus díobhálach i ndáil le 
húsáideoirí gnó agus úsáideoirí 

(5) Ó nádúr, baineann acmhainneacht 
trasteorann le seirbhísí idirghabhála ar líne 
agus le hinnill chuardaigh ar líne, agus leis 
na hidirbhearta a éascaíonn siad, agus 
baineann tábhacht ar leith leo maidir le 
feidhmiú iomchuí mhargadh aonair an 
Aontais sa gheilleagar atá ann faoi láthair. 
Mar gheall ar na cleachtais trádála atá ag 
soláthraithe áirithe a chuireann na seirbhísí 
sin ar fáil, ar cleachtais iad a d’fhéadfadh 
bheith éagórach agus díobhálach i ndáil le 
húsáideoirí gnó agus úsáideoirí 
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suíomhanna gréasáin corparáideacha, 
cuirtear bac ar leas iomlán a bhaint as an 
bpoitéinseal sin agus imrítear tionchar 
diúltach ar fheidhmiú am mhargaidh 
aonair. Ina theannta sin, cuirtear bac ar leas 
iomlán a bhaint as an acmhainneacht sin, 
agus imrítear tionchar diúltach ar 
fheidhmiú iomchuí an mhargaidh 
inmheánaigh, de dheasca éagsúlacht na 
ndlíthe atá ag Ballstáit áirithe lena 
rialaítear, le leibhéil éagsúla éifeachtachta, 
na seirbhísí sin, agus tá Ballstáit eile ag 
cuimhneamh ar dhlíthe den sórt sin a 
ghlacadh.

suíomhanna gréasáin corparáideacha, 
cuirtear bac ar leas iomlán a bhaint as an 
acmhainneacht sin agus imrítear tionchar 
diúltach ar fheidhmiú am mhargaidh 
aonair. Ina theannta sin, cuirtear bac ar leas 
iomlán a bhaint as an acmhainneacht sin, 
agus imrítear tionchar diúltach ar 
fheidhmiú iomchuí an mhargaidh 
inmheánaigh, de dheasca éagsúlacht na 
ndlíthe atá ag Ballstáit áirithe lena 
rialaítear, le leibhéil éagsúla éifeachtachta, 
na seirbhísí sin, agus tá Ballstáit eile ag 
cuimhneamh ar dhlíthe den sórt sin a 
ghlacadh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Ba cheart dá bharr sin sraith 
rialacha éigeantacha aonfhoirmeacha 
spriocdhírithe a bhunú ar leibhéal an 
Aontais chun timpeallacht ghnó ar líne atá 
iontaofa inbhuanaithe intuartha cóir a 
áirithiú, trína áirithiú go háirithe go dtugtar 
trédhearcacht iomchuí mar aon le 
deiseanna éifeachtacha chun sásamh a fháil 
ar fud an Aontais d’úsáideoirí gnó a 
bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála. 
Ba cheart foráil a dhéanamh leis na 
rialacha sin maidir le trédhearcacht 
iomchuí i dtaca le húsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha a rangú sna torthaí 
cuardaigh a ghintear le innill chuardaigh ar 
líne. Mar sin féin, ba cheart cosaint a 
thabhairt leis na rialacha sin don 
acmhainneacht tábhachtach nuálaíochta atá 
sa gheilleagar ardáin ar líne i gcoitinne.

(6) Ba cheart dá bharr sin sraith 
rialacha éigeantacha aonfhoirmeacha 
spriocdhírithe a bhunú ar leibhéal an 
Aontais chun timpeallacht ghnó ar líne atá 
iontaofa inbhuanaithe intuartha cóir a 
áirithiú, trína áirithiú go háirithe go dtugtar 
trédhearcacht iomchuí mar aon le 
deiseanna éifeachtacha chun sásamh a fháil 
ar fud an Aontais d’úsáideoirí gnó a 
bhaineann úsáid as seirbhísí idirghabhála. 
Ba cheart foráil a dhéanamh leis na 
rialacha sin maidir le dreasachtaí iomchuí
chun iompar gnó cothrom agus 
comhréireach, agus trédhearcacht a chur 
chun cinn, go háirithe i dtaca le 
húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha a rangú sna torthaí 
cuardaigh a ghintear le innill chuardaigh ar 
líne, lena n-áirítear glórchúntóirí. Mar sin 
féin, ba cheart cosaint a thabhairt leis na 
rialacha sin don phoitéinseal tábhachtach 
nuálaíochta atá sa gheilleagar ardáin ar líne 
i gcoitinne agus iomaíocht shláintiúil as a 
dtiocfaidh rogha níos mó do thomhaltóirí 
a éascú.
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Réasúnú

Ar cheann de na saintréithe den mhargadh ar líne tá dul chun cinn gasta agus dul i léig gasta 
an úsáideora gnó faoi thionchar ardán ar féidir leo a bhí mar mhaoir gheata. Ba cheart ról 
den sórt sin a laghdú a mhéad is féidir go dtí ról an idirghabhálaí neodraigh, rud a bheadh 
chun tairbhe don chuid den mhargadh a bhaineann le gnó agus le tomhaltóirí.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ós rud é gur gnách gné dhomhanda 
a bheith ag seirbhísí idirghabhála agus ag 
innill chuardaigh ar líne, ba cheart feidhm 
a bheith ag an Rialachán seo maidir le 
soláthraithe na seirbhísí sin, is cuma cé acu 
i mBallstát nó lasmuigh den Aontas atá 
siad bunaithe ar choinníoll go 
gcomhlíonfar dhá choinníoll charnacha. Ar 
an gcéad dul síos ba cheart na húsáideoirí 
gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
eile a bheith bunaithe san Aontas. Ar an 
dara dul síos, ba cheart do na húsáideoirí 
gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha, trí na seirbhísí sin a chur ar 
fáil, a seirbhísí agus a n-earraí a thairiscint 
do thomhaltóirí atá san Aontas i dtaca le 
cuid den idirbheart ar a laghad. Ba cheart 
na tomhaltóirí sin a bheith san Aontas ach 
ní gá dóibh a n-áit chónaithe a bheith san 
Aontas nó a náisiúntacht a bheith in aon 
Bhallstát. Dá réir sin, ní bheidh feidhm ag 
an Rialachán seo i gcás nach bhfuil na 
húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha 
bunaithe san Aontas nó i gcás ina bhfuil 
siad bunaithe san Aontas ach ina n-
úsáideann siad seirbhísí idirghabhála ar 
líne nó innill chuardaigh ar líne chun earraí 
nó seirbhísí a thairiscint do thomhaltóirí atá 
lasmuigh den Aontas nó do dhaoine nach 
tomhaltóirí iad.

(7) Ós rud é gur gnách gné dhomhanda 
a bheith ag seirbhísí idirghabhála agus ag 
innill chuardaigh ar líne, ba cheart feidhm 
a bheith ag an Rialachán seo maidir le 
soláthraithe na seirbhísí sin, is cuma cé acu 
i mBallstát nó lasmuigh den Aontas atá 
siad bunaithe ar choinníoll go 
gcomhlíonfar dhá choinníoll charnacha. Ar 
an gcéad dul síos, ba cheart na húsáideoirí 
gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha a bheith bunaithe san 
Aontas. Ar an dara dul síos, ba cheart do na 
húsáideoirí gnó nó na húsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha, trí na 
seirbhísí sin a chur ar fáil, a seirbhísí agus 
a n-earraí a thairiscint do thomhaltóirí nó 
do ghnólachtaí atá lonnaithe san Aontas i 
dtaca le cuid den idirbheart ar a laghad. Ba 
cheart na tomhaltóirí sin a bheith san 
Aontas ach ní gá dóibh a n-áit chónaithe a 
bheith san Aontas nó a náisiúntacht a 
bheith in aon Bhallstát. Dá réir sin, ní 
bheidh feidhm ag an Rialachán seo i gcás 
nach bhfuil na húsáideoirí gnó nó na 
húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha bunaithe san Aontas nó i 
gcás ina bhfuil siad bunaithe san Aontas 
ach ina n-úsáideann siad seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó innill chuardaigh ar 
líne chun earraí nó seirbhísí a thairiscint do 
thomhaltóirí atá lasmuigh den Aontas nó 
go heisiach do dhaoine nach tomhaltóirí 
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iad.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Déanann soláthraithe a oibríonn 
seirbhísí iltaobhacha atá bunaithe i 
bhfírinne ar an tsamhail ghnó um thógáil 
éiceachórais idirmheánú ar éagsúlacht 
mhór caidrimh tráchtála idir gnólachtaí 
agus tomhaltóirí. Chun na seirbhísí 
ábhartha a chuimsiú, ba cheart seirbhísí 
idirghabhála ar líne a shainmhíniú go 
cruinn agus ar bhealach atá neodrach ó 
thaobh na teicneolaíochta de. Go háirithe, 
ba cheart nach mbeadh sna seirbhísí sin 
seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise, a 
bhfuil sé de shaintréith acu gurb é is aidhm 
leo tionscnamh idirbhearta díreacha idir 
úsáideoirí agus tomhaltóirí a éascú, beag 
beann ar cé acu an dtugtar na idirbhearta 
chun críche ar deireadh ar líne, ar 
thairseach ar líne sholáthraí na seirbhísí 
idirghabhála ar líne atá i gceist nó ar 
thairseach an úsáideora gnó, nó as líne. Ina 
theannta sin, ba cheart na seirbhísí a 
sholáthar ar bhonn gaolta conarthacha idir 
na soláthraithe agus na húsáideoirí agus 
idir na soláthraithe agus na tomhaltóirí. Ba 
cheart a mheas gurb ann do ghaol 
conarthach den chineál sin i gcás ina 
gcuirfidh an dá pháirtí in iúl ar bhealach 
soiléir infhíoraithe go bhfuil fúthu bheith 
faoi cheangal, gan an gá comhaontú 
sainráite i scríbhinn a bheith ann.

(8) Déanann soláthraithe a oibríonn 
seirbhísí iltaobhacha atá bunaithe i 
bhfírinne ar an tsamhail ghnó um thógáil 
éiceachórais idirmheánú ar éagsúlacht 
mhór caidrimh tráchtála idir gnólachtaí 
agus tomhaltóirí. Chun na seirbhísí 
ábhartha a chuimsiú, ba cheart seirbhísí 
idirghabhála ar líne a shainmhíniú go 
cruinn agus ar bhealach atá neodrach ó 
thaobh na teicneolaíochta de. Go háirithe, 
ba cheart nach mbeadh sna seirbhísí sin 
seirbhísí de chuid na sochaí faisnéise, a 
bhfuil sé de shaintréith acu gurb amhlaidh 
go ndéanann iad idirbhearta díreacha a 
thionscnamh idir úsáideoirí agus 
tomhaltóirí a éascú, beag beann ar cé acu 
an dtugtar na idirbhearta chun críche ar 
deireadh ar líne, ar thairseach ar líne 
sholáthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne 
atá i gceist nó ar thairseach an úsáideora 
gnó, nó as líne. Ina theannta sin, ba cheart 
na seirbhísí a sholáthar ar bhonn gaolta 
conarthacha idir na soláthraithe agus na 
húsáideoirí agus idir na soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne nó idir
úsáideoirí gnó agus tomhaltóirí i gcás ina 
ngníomhaíonn soláthraithe mar 
idirghabhálaithe i dtreo tomhaltóirí. Ba 
cheart a mheas gurb ann do ghaol 
conarthach den chineál sin i gcás ina 
gcuirfidh an dá pháirtí in iúl ar bhealach 
soiléir infhíoraithe go bhfuil fúthu bheith 
faoi cheangal, gan an gá comhaontú 
sainráite i scríbhinn a bheith ann. Is é is 
cuspóir don Rialachán seo forálacha a 
bhunú a bhaineann leis na seirbhísí sin 
de chuid na sochaí faisnéise a 
chomhlíonann feidhm ‘idirghabhála’ i 
margadh ar líne, mar aon leis na 
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ceanglais thuasluaite. Níor cheart go 
bhfágfadh gurb ann do leathanach 
gréasáin fógraíochta, agus é sin amháin, 
go mbeadh an leathanach gréasáin faoi 
raon feidhme an Rialacháin seo.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ar chúiseanna comhleanúnachais, 
ba cheart an sainmhíniú ar inneall 
cuardaigh ar líne a ailíniú leis an 
sainmhíniú a úsáidtear i dTreoir (AE) 
2016/1148 ó Pharlaimint an hEorpa agus 
ón gComhairle21 .

(11) Ar chúiseanna comhleanúnachais, 
ba cheart an sainmhíniú ar inneall 
cuardaigh ar líne a ailíniú leis an 
sainmhíniú a úsáidtear i dTreoir (AE) 
2016/1148 ó Pharlaimint an hEorpa agus 
ón gComhairle21. Tá sé soiléirithe, áfach, 
go gcumhdaíonn an sainmhíniú sin innill 
chuardaigh gutha mar aon le hinnill 
chuardaigh ar líne a dhéanann an 
fhaisnéis a bhaineann leis an inneachar a 
iarrtar a aischur go díreach. Níl feidhm 
ag an Rialachán seo maidir le  
feidhmiúlachtaí cuardaigh nach 
gcuimsíonn, i bprionsabal ar a laghad, 
gach suíomh gréasáin, amhail 
feidhmeanna cuardaigh laistigh de 
sheirbhísí idirghabhála ar líne, rudaí ar 
saintréith iad de bhogearra córais 
oibriúcháin.

__________________ __________________

21 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann 
slándála líonra agus córas faisnéise ar fud 
an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

21 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann 
slándála líonra agus córas faisnéise ar fud 
an Aontais (IO L 194, 19.7.2016, lch. 1).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(12) D’fhonn úsáideoirí gnó a chosaint 
go héifeachtach i gcás inar gá, ba cheart 
feidhm a bheith ag an Rialachán seo, i gcás 
nach ndéanann na páirtithe lena 
mbaineann téarmaí agus coinníollacha 
gaoil chonarthaigh, gan beann ar a n-
ainm ná ar a bhfoirm, a chaibidliú go 
leithleach. Is ar bhonn measúnú 
foriomlán ba cheart a chinneadh cé acu a 
ndearnadh nó nach ndearnadh téarmaí 
agus coinníollacha a chaibidliú go 
leithleach, agus ní toisc chinntitheach 
ann féin é caibidliú leithleach a bheith 
déanta ar fhorálacha áirithe díobh.

(12) D’fhonn úsáideoirí gnó a chosaint 
go héifeachtach i gcás inar gá, ba cheart 
feidhm a bheith ag an Rialachán seo gan 
beann ar an bhfuil soláthraí seirbhíse 
idirghabhála ar líne agus úsáideoir gnó 
ina bpáirtí i gcomhaontú a rinne siad a 
chaibidliú go leithleach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Lena áirithiú go gcuirfidh téarmaí 
agus coinníollacha ginearálta gaoil 
chonarthaigh ar a gcumas d’úsáideoirí gnó 
na coinníollacha tráchtála ar úsáid, ar 
fhoirceannadh agus ar fhionraíocht 
seirbhísí idirghabhála ar líne a dhéanamh 
amach, agus le hintuarthacht maidir lena 
gcaidreamh gnó a bhaint amach, ba cheart 
na téarmaí agus na coinníollacha sin a 
dhréachtú i dteanga atá soiléir agus gan 
débhrí agus a thuigfeadh an gnáthúsáideoir 
gnó go héasca. Níor cheart a mheas gur 
dréachtaíodh téarmaí agus coinníollacha i 
dteanga atá soiléir agus gan débhrí i gcás 
ina bhfuil siad doiléir, neamhshonrach nó 
nach bhfuil siad mionsonraithe go leor 
maidir le saincheisteanna tráchtála agus ar 
an gcaoi sin nach dtugann siad leibhéal 
réasúnach intuarthachta d’úsáideoirí gnó 
maidir leis na gnéithe is tábhachtaí den 
ghaol conarthach.

(13) Lena áirithiú go gcuirfidh téarmaí 
agus coinníollacha ginearálta gaoil 
chonarthaigh ar a gcumas d’úsáideoirí gnó 
na coinníollacha tráchtála ar úsáid, ar 
fhoirceannadh agus ar fhionraíocht 
seirbhísí idirghabhála ar líne a dhéanamh 
amach, agus le hintuarthacht maidir lena 
gcaidreamh gnó a bhaint amach, ba cheart 
na téarmaí agus na coinníollacha sin a 
dhréachtú i dteanga atá soiléir agus gan 
débhrí agus a thuigfeadh an gnáthúsáideoir 
gnó go héasca. Níor cheart a mheas gur 
dréachtaíodh téarmaí agus coinníollacha i 
dteanga atá soiléir agus gan débhrí i gcás 
ina bhfuil siad doiléir, neamhshonrach ná 
nach bhfuil siad mionsonraithe go leor 
maidir le saincheisteanna tráchtála 
tábhachtacha ná go n-éascaíonn siad 
cumhacht chinnteoireachta dhíréireach 
an taoibh cheannasaigh agus ar an gcaoi 
sin nach dtugann siad leibhéal réasúnach 
intuarthachta d’úsáideoirí gnó maidir leis 
na gnéithe is tábhachtaí den ghaol 
conarthach amhail an fhoráil maidir leis 
na forais le soláthraithe seirbhísí 
d’úsáideoirí gnó a chur ar fionraí nó a 
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fhoirceannadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Féadann trédhearcacht na dtéarmaí 
agus na gcoinníollach ginearálta bheith 
ríthábhachtach maidir le gaolta gnó 
inbhuanaithe a chur chun cinn agus iompar 
éagóir díobhálach d’úsáideoirí gnó a chosc. 
Dá bharr sin ba cheart go n-áiritheodh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne
go mbeadh na téarmaí agus na 
coinníollacha ar fáil go héasca ar feadh 
chéimeanna iomlána an ghaoil 
chonarthaigh, lena n-áirítear úsáideoirí gnó 
ionchasacha ag an gcéim 
réamhchonarthach, agus go gcuirfí aon 
mhodhnuithe ar na téarmaí sin in iúl 
d’úsáideoirí faoi cheann tréimhse fógra 
shocraithe atá réasúnach agus 
comhréireach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha agus ar tréimhse cúig lá dhéag ar 
a laghad í. Ní bheidh feidhm ag an 
tréimhse fógra sin i gcás ina ndéanfaidh an 
t-úsáideoir gnó lena mbaineann é a 
tharscaoileadh ar bhealach nach bhfuil 
débhríoch nó i gcás ina dtiocfaidh ann don 
ghá an modhnú a chur chun feidhme gan 
an tréimhse fógra a urramú de thoradh 
oibleagáid dhlíthiúil atá ar an soláthraí 
seirbhísí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí 
náisiúnta, agus a mhéid is ann don ghá dá 
thoradh sin.

(14) Féadann trédhearcacht na dtéarmaí 
agus na gcoinníollach ginearálta bheith 
ríthábhachtach maidir le gaolta gnó 
inbhuanaithe a chur chun cinn agus iompar 
éagóir díobhálach d’úsáideoirí gnó a chosc. 
Dá bharr sin ba cheart go n-áiritheodh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
go mbeadh na téarmaí agus na 
coinníollacha ar fáil go héasca ar feadh 
chéimeanna iomlána an ghaoil 
chonarthaigh, lena n-áirítear úsáideoirí gnó 
ionchasacha ag an gcéim 
réamhchonarthach, agus go gcuirfí aon 
mhodhnuithe ar na téarmaí sin in iúl 
d’úsáideoirí faoi cheann tréimhse fógra 
shocraithe atá réasúnach agus 
comhréireach i bhfianaise na n-imthosca 
sonracha agus ar tréimhse cúig lá dhéag ar 
a laghad í. Mar eisceacht agus de réir 
forálacha soiléire maidir le téarmaí agus 
coinníollacha, ní bheidh feidhm ag an 
tréimhse fógra sin i gcás ina ndéanfaidh an 
t-úsáideoir gnó lena mbaineann é a 
tharscaoileadh ar bhealach nach bhfuil 
débhríoch nó i gcás ina dtiocfaidh ann don 
ghá an modhnú a chur chun feidhme gan 
an tréimhse fógra a urramú de thoradh 
oibleagáid dhlíthiúil atá ar an soláthraí 
seirbhísí faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí 
náisiúnta, agus a mhéid is ann don ghá dá 
thoradh sin.

Réasúnú

Cé go bhfuil gá le roinnt áirithe solúbthachta maidir le láimhseáil cleachtas gnó a 
d’fhéadfafh dochar a dhéanamh do thomhaltóirí, is ionann soiléireacht i dtaca le 
hoibleagáidí agus bearta, agus céad céim i dtreo cleachtais den sórt sin a chosc.
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Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) D’fhonn úsáideoirí gnó a chosaint 
go héifeachtach i gcás inar gá, ba cheart 
feidhm a bheith ag an Rialachán seo, i gcás 
nach ndéanann na páirtithe lena 
mbaineann téarmaí agus coinníollacha 
gaoil chonarthaigh, gan beann ar a n-
ainm ná ar a bhfoirm, a chaibidliú go 
leithleach. Is ar bhonn measúnú 
foriomlán ba cheart a chinneadh cé acu a 
ndearnadh nó nach ndearnadh téarmaí 
agus coinníollacha a chaibidliú go 
leithleach, agus ní toisc chinntitheach 
ann féin é caibidliú leithleach a bheith 
déanta ar fhorálacha áirithe díobh.

(12) D’fhonn úsáideoirí gnó a chosaint 
go héifeachtach i gcás inar gá, ba cheart 
feidhm a bheith ag an Rialachán seo gan 
beann ar an bhfuil soláthraí seirbhíse 
idirghabhála ar líne agus úsáideoir gnó 
ina bpáirtí i gcomhaontú a rinne siad a 
chaibidliú go leithleach.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Féadfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála a dtéarmaí agus 
coinníollacha a mhodhnú mar fhreagairt 
ar chleachtais ar féidir leo dochar a 
dhéanamh láithreach do thomhaltóirí. Is 
féidir a áireamh ar na cleachtais 
dhíobhálacha sin, calaois, turscar, 
saincheisteanna slándála, fioscaireacht, 
drochúsáid na sonraí tomhaltóirí nó na 
staide airgeadais, etc. I bhfianaise 
éagsúlacht na n-idirghabhálaithe agus an 
inneachair a scaipeann úsáideoirí gnó 
tríothu, ní fhéadfaidh an soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála foráil a dhéanamh 
i gcónaí i dtéarmaí sonracha do 
chleachtais dhíobhálacha den sórt sin. I 
gcásanna den sórt sin, bíonn soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála díolmhaithe ón 
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tréimhse fógra 10 lá le haghaidh chur i 
bhfeidhm na dtéarmaí agus coinníollacha 
nua.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Chun úsáideoirí a chosaint, ba 
cheart cúirt inniúil a bheith in ann a 
cinneadh a dhéanamh, maidir le téarmaí 
agus coinníollacha neamhchomhlíontacha, 
nach bhfuil siad ceangailteach ar an 
úsáideoir gnó lena mbaineann, agus 
éifeachtaí ex nunc a bheith ag an gcinneadh 
sin. Ba cheart nach mbainfeadh aon 
chinneadh cúirte den chineál sin ach le 
forálacha sonracha na dtéarmaí agus na 
gcoinníollacha nach bhfuil comhlíontach. 
Ba cheart an chuid eile de na forálacha 
leanúint de bheith bailí agus in-
fhorfheidhmithe a mhéid is gur féidir iad a 
scaradh ó na forálacha 
neamhchomhlíontacha. Féadfaidh 
modhnuithe tobanna ar théarmaí agus 
coinníollacha atá ann cheana cur isteach go 
mór ar oibríochtaí úsáideoirí gnó. Dá bhrí 
sin, chun tionchar diúltach ar úsáideoirí 
gnó a theorannú, agus chun iompar den 
chineál sin a dhíspreagadh, ba cheart 
modhnuithe a dhéanfar de shárú ar an 
oibleagáid tréimhse sheasta fógra a 
thabhairt, ba cheart, dá bhrí sin, iad a 
bheith ar neamhní go hiomlán, is é sin le 
rá, ba cheart a mheas nárbh ann dóibh 
riamh le héifeacht erga omnes agus ex 
tunc.

(15) Chun úsáideoirí a chosaint, ba 
cheart cúirt inniúil a bheith in ann a 
cinneadh a dhéanamh, maidir le téarmaí 
agus coinníollacha neamhchomhlíontacha, 
nach bhfuil siad ceangailteach ar an 
úsáideoir gnó lena mbaineann, agus 
éifeachtaí ex nunc a bheith ag an gcinneadh 
sin. Ba cheart nach mbainfeadh aon 
chinneadh cúirte den chineál sin ach le 
forálacha sonracha na dtéarmaí agus na 
gcoinníollacha nach bhfuil comhlíontach. 
Ba cheart an chuid eile de na forálacha 
leanúint de bheith bailí agus in-
fhorfheidhmithe a mhéid is gur féidir iad a 
scaradh ó na forálacha 
neamhchomhlíontacha. Féadfaidh 
modhnuithe tobanna ar théarmaí agus 
coinníollacha atá ann cheana cur isteach go 
mór ar oibríochtaí úsáideoirí gnó. Dá bhrí 
sin, chun tionchar diúltach ar úsáideoirí 
gnó a theorannú, agus chun iompar den 
sórt sin a dhíspreagadh, níor cheart
modhnuithe a dhéanfar de shárú ar an 
oibleagáid tréimhse sheasta fógra a 
thabhairt teacht i bhfeidhm ach amháin i 
ndiaidh don tréimhse fógra dhlíthiúil a 
bheith curtha i gcrích agus ba cheart 
dóibh siúd ar a bhfuil an locht a bheith 
faoi dhliteanas i leith damáistí.

Réasúnú

Is é an gnáthphíonós a ghearrtar i leith gníomhaíochtaí lochtacha fógra ná an sprioc-am a 
chur ar fionraí go dtí go gcomhlíonfar na ceanglais dlí. Ní hionann ábhar na n-athruithe ar 
na Téarmaí Seirbhíse a chur ar neamhní agus beart lena gcuirtear fiúntas an ábhair san 
áireamh agus, dá bhrí sin, is cosúil go mbeadh sé díréireach é sin a dhéanamh.
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Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Féadfaidh cúiseanna dlisteanacha a 
bheith ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar 
líne cinneadh a dhéanamh deireadh a chur 
lena sheirbhísí a sholáthar, i bpáirt nó go 
hiomlán, d’úsáideoir gnó áirithe, lena n-
áirítear earraí nó seirbhísí aonair de chuid 
úsáideoirí gnó áirithe a dhíliostú nó torthaí 
cuardaigh a bhaint go héifeachtach. Mar 
sin féin, ba cheart na cúiseanna leis sin a 
chur in iúl go hiomchuí don úsáideoir gnó 
lena mbaineann toisc go bhféadfadh na 
cinntí sin tionchar suntasach a imirt ar 
leasanna an úsáideora gnó sin. Ba cheart go 
gceadófaí d’úsáideoirí gnó leis an ráiteas 
faoi na cúiseanna fáil amach an bhfuil deis 
ann agóid a dhéanamh faoin gcinneadh, 
agus ar an gcaoi sin na deiseanna a bheadh 
ag úsáideoirí gnó sásamh éifeachtach a lorg 
a fheabhsú i gcás inar ghá. Ina theannta sin, 
an ceanglas ráiteas ar na cúiseanna a 
thabhairt, ba cheart go gcuideodh sin le 
cosc a chur le baint neamhbheartaithe aon 
ábhair ar líne a sholáthair úsáideoir gnó 
agus a mheas an soláthraí go contráilte a 
bheith mídhleathach, nó leis an mbaint sin 
a leigheas, i gcomhréir le Moladh (AE) 
Uimh 2018/334 ón gCoimisiún.22 . Ba 
cheart go sainaithneofaí foras oibiachtúil 
nó forais oibiachtúla an chinnidh sin sa 
ráiteas ar na cúiseanna, bunaithe ar na 
forais a bhí leagtha amach roimh ré ag an 
soláthraí sna téarmaí agus coinníollacha, 
agus go ndéanfaí tagairt ar dhóigh iomchuí 
do na himthosca ábhartha sonracha ba 
chúis leis an gcinneadh sin.

(16) Féadfaidh cúiseanna dlisteanacha a 
bheith ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar 
líne le cinneadh a dhéanamh srianta nó 
smachtbhannaí a chur i bhfeidhm maidir 
le húsáideoirí gnó, soláthar a sheirbhísí a 
chur ar fionraí nó a fhoirceannadh, go 
hiomlán nó i bpáirt, d’úsáideoir gnó áirithe, 
lena n-áirítear earraí nó seirbhísí aonair de 
chuid úsáideoirí gnó áirithe a dhíliostú nó 
torthaí cuardaigh a bhaint go héifeachtach. 
D’fhéadfaí a áireamh air sin sárú ar na 
téarmaí agus coinníollacha, mar aon le 
sárú ag úsáideoir gnó a d’fhéadadh a 
bheith díobhálach don tomhaltóir nó do 
na hardáin (mar shampla: 
saincheisteanna slándála, calaois, 
fioscaireacht, ábhar mídhleathach agus 
díobhálach) ach gan a bheith teoranta 
dóibh sin. Ós rud é gur féidir le cinntí den 
sórt sin difear suntasach a dhéanamh do 
leasanna an úsáideora gnó lena mbaineann 
mar aon le feidhmiú na gceart bunúsach 
atá ag úsáideoirí gnó, amhail an tsaoirse 
gnó a dhéanamh agus an tsaoirse tuairimí 
a nochtadh, ba cheart, dá bhrí sin, iad a 
chur ar an eolas go cuí faoi na cúiseanna 
atá leis na cinntí sin. Ba cheart go 
gceadófaí d’úsáideoirí gnó leis an ráiteas 
faoi na cúiseanna fáil amach an bhfuil deis 
ann agóid a dhéanamh faoin gcinneadh, 
agus ar an gcaoi sin na deiseanna a bheadh 
ag úsáideoirí gnó sásamh éifeachtach a lorg 
a fheabhsú i gcás inar ghá. Ina theannta sin, 
an ceanglas ráiteas ar na cúiseanna a 
thabhairt, ba cheart go gcuideodh sin le 
cosc a chur le baint neamhbheartaithe aon 
ábhair ar líne a sholáthair úsáideoir gnó 
agus a mheas an soláthraí go contráilte a 
bheith mídhleathach, nó leis an mbaint sin 
a leigheas, i gcomhréir le Moladh (AE) 
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Uimh 2018/334 ón gCoimisiún22. I roinnt 
cásanna, bíonn cinneadh soláthraí 
seirbhíse idirghabhála ar líne bunaithe ar 
fhógraí ó thríú páirtithe. Is féidir le 
hiomaitheoirí drochúsáid a bhaint as na 
fógraí sin. Ceanglaítear le Moladh (AE) 
Uimh. 2018/334 ón gCoimisiún go 
mbeadh fógraí den sórt sin beacht a 
dhóthain agus réasúnaithe go 
leordhóthanach chun go mbeadh an 
soláthraí óstála in ann cinneadh eolasach 
agus dúthrachtach a dhéanamh i leith an 
ábhair lena mbaineann an fógra. Ba 
cheart a cheangal ar sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne, dá bhrí sin, 
ábhar an fhógra a chur ar aghaidh chuig 
an úsáideoir gnó i gcásanna ina ndéanfar 
an cinneadh an soláthar a chur ar fionraí 
nó a fhoirceannadh tar éis d’fhógra a 
bheith faighte ó thríú páirtí, chun go 
mbeadh an t-úsáideoir gnó in ann fógraí 
ar follasach go bhfuil siad éagórach a 
bhréagnú go héasca. Ba cheart go 
sainaithneofaí foras oibiachtúil nó forais 
oibiachtúla an chinnidh sin sa ráiteas ar na 
cúiseanna, bunaithe ar na forais a bhí 
leagtha amach roimh ré ag an soláthraí sna 
téarmaí agus coinníollacha, agus go 
ndéanfaí tagairt ar dhóigh iomchuí do na 
himthosca ábhartha sonracha ba chúis leis 
an gcinneadh sin. I gcás inar féidir, ba 
cheart córas comhréireach agus de réir a 
chéile a chur ar bun, lena n-áirítear fógra 
a thabhairt roimh ré agus in am trátha 
sular ndéanfar bearta a mbeadh sé mar 
thoradh orthu rochtain an ghnólachta ar 
a chustaiméirí a ghearradh.

_________________ _________________

22 Moladh(AE) Uimh. 2018/334 ón 
gCoimisiún an 1 Márta 2018 maidir le 
bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le 
hábhar mídhleathach ar líne (IO L 63, 
6.3.2018, lch. 50).

22 Moladh(AE) Uimh. 2018/334 ón 
gCoimisiún an 1 Márta 2018 maidir le 
bearta chun dul i ngleic go héifeachtach le 
hábhar mídhleathach ar líne (IO L 63, 
6.3.2018, lch. 50).
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16 a) Ós rud é gur minic a bhíonn 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ag 
obair le bealaí dáilte breise nó le cláir 
chleamhnaithe, ba cheart trédhearcacht i 
dtreo úsáideoirí gnó a áirithiú i ndáil leis 
sin. Ba cheart go mbeadh sé de cheart ag 
gach úsáideoir gnó coigeartuithe a 
dhéanamh ar bhealaí ar a ndéantar a 
dtairiscintí a thrádáil.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) I ndáil le rangú earraí agus seirbhísí 
ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar 
líne, imríonn sin tionchar tábhachtach ar 
rogha an tomhaltóra agus, dá bharr sin, ar 
rathúnas tráchtála na n-úsáideoirí gnó a 
thairgeann na hearraí agus na seirbhísí sin 
do thomhaltóirí. Dá bharr sin, ba cheart do 
sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
na príomhpharaiméadair lena gcinnfear an 
rangú a leagan amach roimh ré, d’fhonn an 
intuarthacht a fheabhsú d’úsáideoirí gnó, 
chun ceadú dóibh feidhmiú an tsásra 
rangaithe a thuiscint níos fearr agus chun a 
chur ar a gcumas cleachtais rangaithe na 
soláthraithe éagsúla a chur i gcomparáid. 
Ba cheart a thuiscint go dtagraíonn an 
coincheap príomhpharaiméadar d’aon 
chritéir ghinearálta, próisis, comharthaí 
sonracha a chorpraítear in algartaim nó 
aon sásraí coigeartaithe nó íslithe a 
úsáidtear i ndáil leis an rangú. Sa tuairisc ar 
na príomhpharaiméadair lena gcinntear an 
rangú ba cheart míniú a bheith ar na 
deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ag 

(17) I ndáil le rangú earraí agus seirbhísí 
ag soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar 
líne, imríonn sin tionchar tábhachtach ó 
thaobh iomaíochas an mhargaidh 
inmheánaigh agus ar rogha an tomhaltóra 
agus, dá bharr sin, ar rathúnas tráchtála na 
n-úsáideoirí gnó a thairgeann na hearraí 
agus na seirbhísí sin do thomhaltóirí. Dá 
bharr sin, ba cheart do sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne na 
príomhpharaiméadair lena gcinnfear an 
rangú a leagan amach roimh ré, d’fhonn an 
intuarthacht a fheabhsú d’úsáideoirí gnó, 
chun ceadú dóibh feidhmiú an tsásra 
rangaithe a thuiscint níos fearr agus chun a 
chur ar a gcumas cleachtais rangaithe na 
soláthraithe éagsúla a chur i gcomparáid. 
Ba cheart a thuiscint go dtagraíonn an 
coincheap príomhpharaiméadar d’aon 
chritéir ghinearálta a úsáidtear i ndáil leis 
an rangú. Sa tuairisc ar na 
príomhpharaiméadair lena gcinntear an 
rangú ba cheart míniú a bheith ar na 
deiseanna a d’fhéadfadh a bheith ag 
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úsáideoirí gnó tionchar gníomhach a imirt 
ar rangú os coinne luach saothair, mar aon 
le míniú ar na éifeachtaí coibhneasta a 
bhaineann leis sin. Leis an tuairisc sin ba 
cheart tuiscint leordhóthanach a thabhairt 
d’úsáideoirí gnó ar an gcaoi a gcuireann an 
sásra rangaithe tréithe na n-earraí agus na 
seirbhísí iarbhír a thairgeann an t-úsáideoir 
gnó san áireamh agus a n-ábharthacht sin 
do thomhaltóirí na seirbhísí idirghabhála 
sonracha ar líne.

úsáideoirí gnó tionchar gníomhach a imirt 
ar rangú os coinne luach saothair, mar aon 
le míniú ar na éifeachtaí coibhneasta a 
bhaineann leis sin. Leis an tuairisc sin ba 
cheart tuiscint leordhóthanach a thabhairt 
d’úsáideoirí gnó ar an gcaoi a gcuireann an 
sásra rangaithe tréithe na n-earraí agus na 
seirbhísí iarbhír a thairgeann an t-úsáideoir 
gnó san áireamh agus a n-ábharthacht sin 
do thomhaltóirí na seirbhísí idirghabhála 
sonracha ar líne.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ar an gcaoi chéanna, imríonn an 
rangú a dhéanann soláthraithe innill 
chuardaigh ar líne, go háirithe na 
suíomhanna gréasáin sin trína dtairgeann 
gnóthais a n-earraí agus a seirbhísí do 
thomhaltóirí, imríonn sin tionchar mór ar 
rogha tomhaltóirí agus ar rathúnas tráchtála 
na n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha. Dá bharr sin ba cheart do 
sholáthraithe inneall cuardaigh tuairisc a 
chur ar fáil ar na príomhpharaiméadair lena 
gcinntear rangú na suíomhanna gréasáin 
innéacsaithe uile, lena n-áirítear 
suíomhanna úsáideoirí corparáideacha agus 
úsáideoirí suíomhanna eile. Mar aon le 
tréithe na n-earraí agus na seirbhísí agus a 
ábhartha atá siad ó thaobh na dtomhaltóirí 
de, ba cheart a cheadú i gcás innill 
chuardaigh ar líne d’úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha ar líne tuiscint 
leordhóthanach a fháil an gcuirtear tréithe 
áirithe de dhearadh an tsuímh suíomhanna 
gréasáin a úsáidtear san áireamh, amhail 
iad a optamú lena dtaispeáint ar ghléasanna 
cumarsáide móibíleacha, agus má 
chuirtear, conas a dhéantar sin agus an 
méid a dhéantar é. D’uireasa gaol 
conarthach idir soláthraithe inneall 
cuardaigh ar líne agus úsáideoirí 

(18) Ar an gcaoi chéanna, imríonn an 
rangú a dhéanann soláthraithe innill 
chuardaigh ar líne, go háirithe na 
suíomhanna gréasáin sin trína dtairgeann 
gnóthais a n-earraí agus a seirbhísí do 
thomhaltóirí, imríonn sin tionchar mór ar 
rogha tomhaltóirí agus ar rathúnas tráchtála 
na n-úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha. Dá bharr sin ba cheart do 
sholáthraithe inneall cuardaigh tuairisc a 
chur ar fáil ar na príomhpharaiméadair lena 
gcinntear rangú na suíomhanna gréasáin 
innéacsaithe uile, lena n-áirítear 
suíomhanna úsáideoirí corparáideacha agus 
úsáideoirí suíomhanna eile. Mar aon le 
tréithe na n-earraí agus na seirbhísí agus a 
ábhartha atá siad ó thaobh na dtomhaltóirí 
de, ba cheart a cheadú i gcás innill 
chuardaigh ar líne d’úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha ar líne tuiscint 
leordhóthanach a fháil an gcuirtear tréithe 
áirithe de dhearadh an tsuímh suíomhanna 
gréasáin a úsáidtear san áireamh, amhail 
iad a optamú lena dtaispeáint ar ghléasanna 
cumarsáide móibíleacha, agus má 
chuirtear, conas a dhéantar sin agus an 
méid a dhéantar é. D’uireasa gaol 
conarthach idir soláthraithe inneall 
cuardaigh ar líne agus úsáideoirí 
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suíomhanna corparáideacha, ba cheart an 
tuairisc sin a chur ar fáil don phobal in áit 
fhollasach atá inrochtana gan stró ar an 
inneall cuardaigh ábhartha ar líne. Chun 
intuarthacht a áirithiú d’úsáideoirí 
suíomhanna corparáideacha ba cheart an 
tuairisc a choinneáil cothrom le dáta, lena 
n-áirítear an deis aon athruithe ar na 
príomhpharaiméadair a bheith so-aitheanta. 
Cé nach gceanglófar ar na soláthraithe i 
gcás ar bith aon rúin trádála a nochtadh 
mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 
2016/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23 agus an ceanglas na 
príomhpharaiméadair rangaithe a nochtadh 
á chomhlíonadh acu, ba cheart an tuairisc a 
thabharfar bheith bunaithe ar shonraí 
iarbhír maidir le hábharthacht na 
bparaiméadar rangaithe a úsáidfear.

suíomhanna corparáideacha, ba cheart an 
tuairisc sin a chur ar fáil don phobal in áit 
fhollasach atá inrochtana gan stró ar an 
inneall cuardaigh ábhartha ar líne. Chun 
intuarthacht a áirithiú d’úsáideoirí 
suíomhanna corparáideacha ba cheart an 
tuairisc a choinneáil cothrom le dáta, lena 
n-áirítear an deis aon athruithe ar na 
príomhpharaiméadair a bheith so-aitheanta. 
Cé gur cheart an ceanglas paraiméadair 
rangaithe a nochtadh a bheith gan dochar 
do Threoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle23, agus na
forálacha maidir le sealbhú, úsáid agus 
nochtadh dleathach á gcur san áireamh,
agus an ceanglas na príomhpharaiméadair 
rangaithe a nochtadh á chomhlíonadh acu, 
ba cheart an tuairisc a thabharfar bheith 
bunaithe ar shonraí iarbhír maidir le 
hábharthacht na bparaiméadar rangaithe a 
úsáidfear. Chun amhras a sheachaint, ba 
cheart a áirithiú, maidir le haon 
oibleagáid i ndáil le hinnill chuardaigh ar 
líne go ndéanfar an tuairisc ar na 
príomhpharaiméadair lena gcinntear 
rangú a choinneáil cothrom le dáta, níor 
cheart go mbeadh ceanglas ar innill 
chuardaigh ar líne ag baint leis an 
oibleagáid sin maidir le haon rúin trádála 
a nochtadh mar a shainmhínítear in 
Airteagal 2(1) de Threoir (AE) 2016/943.

_________________ _________________

23 Treoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
8 Meitheamh 2016 maidir le fios gnó agus 
faisnéis ghnó neamhnochta (rúin trádála) a 
chosaint ar fháil, ar úsáid agus ar nochtadh 
neamhdhleathach (IO L 157, 15.6.2016, 
lch. 1).

23 Treoir (AE) 2016/943 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
8 Meitheamh 2016 maidir le fios gnó agus 
faisnéis ghnó neamhnochta (rúin trádála) a 
chosaint ar fháil, ar úsáid agus ar nochtadh 
neamhdhleathach (IO L 157, 15.6.2016, 
lch. 1).

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(19) I gcás ina dtairgeann soláthraí 
seirbhísí idirghabhála féin earraí agus 
seirbhísí áirithe do thomhaltóirí trína 
sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó ina 
ndéanann sé sin trí bhíthin úsáideoir gnó a 
bhfuil sé i gceannas air, féadann an 
soláthraí sin dul in iomaíocht go díreach le 
húsáideoirí gnó eile a bhaineann úsáid as a 
chuid seirbhísí idirghabhála ar líne nach 
bhfuil an soláthraí i gceannas orthu. Sna 
cásanna sin, go háirithe, tá sé tábhachtach 
go ngníomhóidh an soláthraí seirbhísí 
idirghabhála ar líne ar bhealach 
trédhearcach agus go dtabharfaidh sé 
tuairisc ar aon chóir dhifreáilte, cibé acu trí
mhodhanna dlíthiúla, tráchtála nó teicniúla, 
a d’fhéadfadh sé a dhéanamh i ndáil le 
hearraí nó seirbhísí a thairgeann sé féin i 
gcomparáid leis na hearraí sin a thairgeann 
úsáideoirí gnó eile. Chun an 
chomhréireacht a áirithiú, ba cheart feidhm 
a bheith ag an oibleagáid sin maidir le 
leibhéal na seirbhísí idirghabhála 
foriomlána ar líne seachas maidir le 
leibhéal na n-earraí nó na seirbhísí aonair a 
thairgtear trí bhíthin na seirbhísí sin.

(19) I gcás ina dtairgeann soláthraí 
seirbhísí idirghabhála féin earraí agus 
seirbhísí áirithe do thomhaltóirí trína 
sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó ina 
ndéanann sé sin trí bhíthin úsáideoir gnó a 
bhfuil sé i gceannas air, féadann an 
soláthraí sin dul in iomaíocht go díreach le 
húsáideoirí gnó eile a bhaineann úsáid as a 
chuid seirbhísí idirghabhála ar líne nach 
bhfuil an soláthraí i gceannas orthu. Sna 
cásanna sin, go háirithe, tá sé tábhachtach 
go ngníomhóidh an soláthraí seirbhísí 
idirghabhála ar líne ar bhealach 
trédhearcach agus go dtabharfaidh sé 
tuairisc ar aon chóir dhifreáilte, cibé acu trí 
mhodhanna dlíthiúla, tráchtála nó teicniúla 
amhail réamhshocruithe, a d’fhéadfadh sé 
a dhéanamh i ndáil le hearraí nó seirbhísí a 
thairgeann sé féin i gcomparáid leis na 
hearraí sin a thairgeann úsáideoirí gnó eile. 
Chun an chomhréireacht a áirithiú, ba 
cheart feidhm a bheith ag an oibleagáid sin 
maidir le leibhéal na seirbhísí idirghabhála 
foriomlána ar líne seachas maidir le 
leibhéal na n-earraí nó na seirbhísí aonair a 
thairgtear trí bhíthin na seirbhísí sin. 
Thairis sin, is minic a bhíonn tomhaltóirí 
ag brath ar sheirbhísí a chumraítear trí 
réamhshocrú gan a bheith curtha ar an 
eolas faoi earraí agus seirbhísí 
iomaíocha, agus d’fhéadfadh constaicí 
teicniúla nó eacnamaíocha a bheith 
rompu más mian leo seirbhís iomaíoch a 
roghnú. Níor cheart, dá bhrí sin, cead a 
thabhairt do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne aon earra ná aon 
tseirbhís atá faoi rialú díreach nó 
indíreach acu a sholáthar mar rogha 
réamhshocraithe gan an deis a thabhairt 
roimh ré do thomhaltóirí roghnú as 
measc roghanna iomaíocha éagsúla atá 
ar fáil agus úsáid á baint acu den chéad 
uair as an tseirbhís idirghabhála ar líne. 
Níor cheart go mbeadh an tomhaltóir faoi 
oibleagáid rogha réamhshocraithe a 
roghnú. Ba cheart earraí nó seirbhísí de 
chuid soláthraí seirbhísí idirghabhála ar 
líne a mheas a bheith ag iomaíocht leo sin 
de chuid a úsáideoirí gnó i gcás inar 
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féidir a mheas an t-earra nó an tseirbhís a 
bheith idirmhalartaithe nó inionadaithe 
ag tomhaltóirí trí úsáid a bhaint as an 
tseirbhís idirghabhála ar líne.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Tá sé chomh tábhachtach céanna 
nach rachadh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne i mbun cleachtais 
tráchtála éagóracha (lena n-áirítear 
iompar tráchtála nó téarmaí conartha 
éagóracha a chur san áireamh), rud a 
mbeadh tionchar ábhartha díobhálach 
aige ar iomaíochas nó ar rogha do 
thomhaltóirí. Ba cheart cumhacht 
choibhneasta mhargála an idirghabhálaí 
ar líne agus an úsáideora gnó a chur san 
áireamh, agus cinneadh á dhéanamh an 
bhfuil cleachtas tráchtála éagórach.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19b) Chun críocha an Rialacháin seo, 
bíonn seirbhís soláthraí in iomaíocht le 
seirbhísí a úsáideoirí gnó eile má 
mheasann tomhaltóirí na seirbhíse 
idirghabhála ar líne í a bheith 
idirmhalartaithe nó inionadaithe, lena n-
áirítear mar gheall ar shaintréithe, 
phraghsanna nó úsáidí beartaithe na 
seirbhísí.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 19 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19c) I gcásanna áirithe, bíonn an 
neamhshiméadracht i gcumhacht 
mhargála idir seirbhísí idirghabhála ar 
líne agus úsáideoirí gnó eile ina cúis le 
héagothroime shuntasach idir cearta agus 
oibleagáidí na bpáirtithe faoin gconradh 
is infheidhme, rud a dhéanann dochar 
don úsáideoir gnó. I gcásanna den sórt 
sin, ba cheart don soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne déileáil go cóir leis 
an úsáideoir gnó, sa chaoi nach 
gcuirfeadh sé isteach go hábhartha ar 
chumas ná saoirse an úsáideora gnó eile 
gnó a dhéanamh. I bhfianaise a dhóiche 
atá sé go ndéanfaí dochar do thomhaltóirí 
i gcásanna ina mbeidh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne in iomaíocht 
le húsáideoirí gnó eile lena n-áirítear trí 
líon roghanna na dtomhaltóirí a laghdú, 
trína gcostais a mhéadú, agus trí fhaisnéis 
ríthábhachtach a choinneáil siar uathu, 
áireofar leis an oibleagáid cóir 
chomhionann a thabhairt, a áirithiú, 
maidir le tomhaltóirí a dhéanann seirbhísí 
a rochtain tríd an tseirbhís idirghabhála 
ar líne, go mbeidh sé de cheart agus de 
chumas acu na seirbhísí is mian leo a 
roghnú agus a úsáid, gan aon ualaí 
míchuí a bheith orthu, amhail i gcás ina 
dtabharfadh an soláthraí neamhaird ar 
na réamhshocraithe a roghnaíonn siad nó 
ina sháródh sé na réamhshocraithe sin. 
Ní bhíonn soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne i mbun cóir 
chomhionann ach oiread i gcás nach 
ndéanann sé a chur ar fáil d’úsáideoirí 
gnó iomaíocha, agus d’aon tseirbhísí 
coimhdeacha, an fhaisnéis uile atá de 
dhíth orthu chun an leibhéal céanna 
cáilíochta agus idir-inoibritheachta leis 
an tseirbhís idirghabhála ar líne a bhaint 
amach, atá ar fáil don soláthraí féin, agus 
i gcás ina ndéanann sé cleachtais a chur i 
bhfeidhm lena ndéantar buntáistí 
teicniúla agus eacnamaíocha a sholáthar 
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go díreach nó go hindíreach dá 
thairiscintí féin ar buntáistí iad a 
dhéanann sé a choinneáil siar ó 
úsáideoirí gnó iomaíocha. Chun cóir 
chomhionann a bheith ann, ní mór don 
soláthraí staonadh ó chur isteach ar an 
gcaidreamh tráchtála idir úsáideoirí 
iomaíocha agus tomhaltóirí a seirbhísí, 
lena n-áirítear trí chosc nó srian de shórt 
eile a chur ar an sreabhadh faisnéise agus 
cumarsáide eatarthu, lena n-áirítear 
fógraíocht agus margaíocht.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19d) Tá cleachtais áirithe ann ar féidir 
déileáil leo go críochnaitheach mar 
chleachtais éagóracha i ngach imthoisc. 
Ba cheart don Fhaireachlann um Ardáin 
athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar 
an liosta nósanna imeachta sin agus 
nuashonruithe a mholadh don 
Choimisiún. Agus margadh na seirbhísí 
idirghabhála ar líne ag forbairt, ba cheart 
don Choimisiún treoir a eisiúint maidir le 
cleachtais a d’fhéadfadh a bheith ina 
gcleachtais éagóracha, lena n-áirítear na 
tosca ina bhféadfaí cleachtais shonraithe 
a mheas a bheith éagórach.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Leis an gcumas sonraí a rochtain 
agus a úsáid, lena n-áirítear sonraí 
pearsanta, is féidir cruthú luacha 
tábhachtach a chumasú sa gheilleagar 
ardáin ar líne. Dá réir sin, tá sé tábhachtach 

(20) Leis an gcumas sonraí a rochtain 
agus a úsáid, lena n-áirítear sonraí 
pearsanta, is féidir cruthú luacha 
tábhachtach a chumasú sa gheilleagar 
ardáin ar líne. Dá réir sin, tá sé tábhachtach 
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go dtabharfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne tuairisc shoiléir 
d’úsáideoirí gnó ar raon feidhme agus 
cineál na rochtana atá acu ar chatagóirí 
áirithe sonraí agus na húsáide a bhaineann 
siad astu, agus na coinníollach a bhaineann 
leis an rochtain agus an úsáid sin. Ba cheart 
an tuairisc sin bheith comhréireach agus go 
dtagródh sé do choinníollacha ginearálta 
maidir le rochtain, de rogha ar shainaithint 
uileghabhálach sonraí nó catagóirí de 
shonraí, d’fhonn a chur ar a gcumas 
d’úsáideoirí gnó a dhéanamh amach an 
féidir leo na sonraí a úsáid chun cruthú 
luacha a fheabhsú, lena n-áirítear, 
b’fhéidir, trí tháille áirithíochta a thabhairt 
do sheirbhísí sonraí tríú páirtithe. Ba cheart 
Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
a chomhlíonadh leis an bpróiseáil sonraí 
pearsanta.24

go dtabharfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne tuairisc shoiléir 
d’úsáideoirí gnó ar raon feidhme agus 
cineál na rochtana atá acu ar chatagóirí 
áirithe sonraí agus na húsáide a bhaineann 
siad astu, agus na coinníollach a bhaineann 
leis an rochtain agus an úsáid sin. Ba cheart 
an tuairisc sin bheith comhréireach agus go 
dtagródh sé do choinníollacha ginearálta 
maidir le rochtain, de rogha ar shainaithint 
uileghabhálach sonraí nó catagóirí de 
shonraí, d’fhonn a chur ar a gcumas 
d’úsáideoirí gnó a dhéanamh amach an 
féidir leo na sonraí a úsáid chun cruthú 
luacha a fheabhsú, lena n-áirítear, 
b’fhéidir, trí tháille áirithíochta a thabhairt 
do sheirbhísí sonraí tríú páirtithe. 
Ceanglaítear leis an Rialachán seo go 
mbeadh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne trédhearcach maidir 
leis na sonraí a sholáthraíonn siad dá n-
úsáideoirí gnó ach ní bhunaítear aon 
cheanglas leis sonraí pearsanta nó 
neamhphearsanta a scaipeadh do na 
húsáideoirí gnó. I ngach cás, ba cheart 
creat dlíthiúil an Aontais maidir le cosaint 
daoine nádúrtha maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta, agus maidir le hurraim don 
saol príobháideach agus cosaint sonraí 
pearsanta i gcumársáidí leictreonacha, go 
háirithe Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle24, Treoir (CE) 2016/68024a 
agus Treoir 2002/58/CE24b a 
chomhlíonadh leis an bpróiseáil sonraí 
pearsanta. Níor cheart a cheangal leis an 
Rialachán seo go ndéanfadh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne sonraí 
pearsanta a chomhroinnt le tríú páirtithe 
thar a bhfuil leagtha amach ina mbeartais 
príobháideachais.

__________________ __________________

24 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha 
a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht 
sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 

24 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha 
a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht 
sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 



PE628.386v02-00 24/66 AD\1169725GA.docx

GA

Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá 
ábhartha maidir le LEE), IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1).

Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá 
ábhartha maidir le LEE), IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1).

24a Rialachán (AE) 2016/680 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
próiseáil sonraí pearsanta a phróiseáil ag 
údaráis inniúla chun críocha cionta 
coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhraith nó 
a ionchúiseamh nó pionóis choiriúla a 
fhorghníomhú, agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Treoir 2008/977/CE 
(IO L 119, 4.5.2016, lch. 89).

24b Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 
2002 maidir le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le cosaint 
príobháideachais san earnáil cumarsáide 
leictreonaí (an Treoir maidir le 
príobháideachas agus cumarsáid 
leictreonach) (IO L 201 , 31.7.2002, lch. 
37).

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) I gcásanna áirithe d’fhéadfadh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
srian a chur, sna téarmaí agus 
coinníollacha, ar an gcumas atá in 
úsáideoirí gnó earraí nó seirbhísí a 
thairiscint do thomhaltóirí ar 
choinníollacha níos fabhraí ar bhealaí 
seachas trí na seirbhísí idirghabhála ar líne 
sin. Sna cásanna sin, ba cheart do na 
soláthraithe lena mbaineann na forais ar a 
ndéanfar an méid sin a dhéanamh a leagan 
amach, go háirithe i ndáil le 
príomhbhreithnithe eacnamaíocha, 
tráchtála nó dlí na srianta. Níor cheart a 

(21) I gcásanna áirithe d’fhéadfadh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
srian a chur, sna téarmaí agus 
coinníollacha, ar an gcumas atá in 
úsáideoirí gnó earraí nó seirbhísí a 
thairiscint do thomhaltóirí ar 
choinníollacha níos fabhraí ar bhealaí 
seachas trí na seirbhísí idirghabhála ar líne 
sin. Sna cásanna sin, ba cheart do na 
soláthraithe lena mbaineann na forais ar a 
ndéanfar an méid sin a dhéanamh a leagan 
amach, go háirithe i ndáil le 
príomhbhreithnithe eacnamaíocha, 
tráchtála nó dlí na srianta agus a áirithiú 
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thuiscint go ndéanfaí difear leis an 
oibleagáid trédhearcachta do mheasúnú 
dhlíthiúlacht na srianta sin faoi 
ghníomhartha eile de dhlí an Aontais nó 
den dlí náisiúnta i gcomhréir le dlí an 
Aontais, lena n-áirítear i réimsí na 
hiomaíochta agus na gcleachtas tráchtála 
éagóir, agus cur i bhfeidhm na ndlíthe 
sin.

go mbeadh srianta den sórt sin 
comhréireach.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21 a) Ba cheart don Rialachán seo a 
bheith gan dochar do na cearta maoine 
intleachtúla atá ag úsáideoirí gnó. Níor 
cheart do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne úsáid a bhaint as na 
cearta sin ach amháin le toiliú sainráite 
an úsáideora gnó, má bhíonn ceadúnas 
faighte acu ón úsáideoir gnó nó óna 
gceadúnaí, nó faoi eisceachtaí inghlactha 
agus srianta inghlactha. Ba cheart cloí le 
téarmaí úsáide na gceart sin. Ba cheart 
cearta maoine intleachtúla triú páirtithe a 
urramú.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Lena chur ar a gcumas d’úsáideoirí 
gnó, lena n-áirítear na húsáideoirí sin a 
d’fhéadfadh an cead a bheadh acu na 
seirbhísí idirghabhála ar líne a úsáid a 
bheith curtha ar fionraí nó foirceannta, 
rochtain a fháil ar dheiseanna sásaimh 
láithreacha oiriúnacha éifeachtacha, ba 
cheart do sholáthraithe seirbhísí 

(22) Lena chur ar a gcumas d’úsáideoirí 
gnó, lena n-áirítear na húsáideoirí sin a 
d’fhéadfadh an cead a bheadh acu na 
seirbhísí idirghabhála ar líne a úsáid a 
bheith srianta, curtha ar fionraí nó 
foirceannta, rochtain a fháil ar dheiseanna 
sásaimh láithreacha, comhréireacha,
oiriúnacha agus éifeachtacha, ba cheart do 
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idirghabhála ar líne foráil a dhéanamh 
maidir le córas inmheánach chun déileáil le 
gearáin. Leis an gcóras inmheánach chun 
déileáil le gearáin ba cheart go n-áiritheofaí 
gur féidir leis an soláthraí seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus an úsáideoir gnó 
is ábhartha sciar suntasach de na gearáin a 
réiteach go déthaobhach. Ina theannta sin, 
dá n-áireofaí go bhfoilseodh na soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne faisnéis 
maidir le feidhmiú agus éifeachtacht a 
gcóras inmheánach chun déileáil le gearáin 
ba cheart go gcuideodh sin le húsáideoirí 
gnó tuiscint a fháil ar na cineálacha 
saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun 
cinn i gcomhthéacs seirbhísí idirghabhála 
difriúla ar líne a sholáthar agus ar na 
deiseanna atá ann teacht ar réiteach 
déthaobhach gasta éifeachtach.

sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
foráil a dhéanamh maidir le córas 
inmheánach éifeachtach agus mear chun 
déileáil le gearáin. Maidir leis an gcóras 
inmheánach sin chun déileáil le gearáin, ba 
cheart é a bheith trédhearcach, simplithe 
agus neamh-idirdhealaitheach agus 
dírithe ar a áirithiú gur féidir leis an 
soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne agus 
an úsáideoir gnó is ábhartha sciar 
suntasach de na gearáin a réiteach go 
déthaobhach. Ina theannta sin, dá n-áireofaí 
go bhfoilseodh na soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne faisnéis maidir le 
feidhmiú agus éifeachtacht a gcóras 
inmheánach chun déileáil le gearáin ba 
cheart go gcuideodh sin le húsáideoirí gnó 
tuiscint a fháil ar na cineálacha 
saincheisteanna a d’fhéadfadh teacht chun 
cinn i gcomhthéacs seirbhísí idirghabhála 
difriúla ar líne a sholáthar agus ar na 
deiseanna atá ann teacht ar réiteach 
déthaobhach a bheadh gasta, éifeachtach 
agus neamh-idirdhealaitheach.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Is é is aidhm le ceanglais an 
Rialacháin seo maidir le córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin méid 
réasúnach solúbthachta a cheadú do 
sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
agus na córais sin á bhfeidhmiú acu agus 
iad ag déileáil le gearáin aonair ionas go 
laghdófar aon ualach riaracháin a bheidh 
ann. Ina theannta sin, leis na córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin ba 
cheart go gceadófaí do sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne dul i ngleic, i 
gcás inar gá, ar bhealach iomchuí le haon
úsáid a ndéanfadh úsáideoirí gnó áirithe 
iarracht a bhaint as na córais sin de mheon 
mímhacánta. I gcásanna cé is moite d’aon 

(23) Is é is aidhm le ceanglais an 
Rialacháin seo maidir le córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin méid 
réasúnach solúbthachta a cheadú do 
sholáthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
agus na córais sin á bhfeidhmiú acu agus 
iad ag déileáil le gearáin aonair ionas go 
laghdófar aon ualach riaracháin a bheidh 
ann. Ina theannta sin, leis na córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin ba 
cheart go gceadófaí do sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne dul i ngleic, i 
gcás inar gá, ar bhealach iomchuí le haon 
úsáid a ndéanfadh úsáideoirí gnó áirithe 
iarracht a bhaint as na córais sin de mheon 
mímhacánta. I gcásanna cé is moite d’aon 
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neamhchomhlíonadh a líomhnaítear a 
bheith ann maidir le hoibleagáidí dlíthiúla 
an Rialacháin seo, níor cheart na córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin 
bheith ar fáil chun déileáil le gearáin nach 
mbaineann ach le tionchar diúltach 
diomaibhseach ar an úsáideoir gnó lena 
mbaineann. I bhfianaise na gcostas a 
bhaineann leis na córais sin a bhunú agus a 
fheidhmiú, is iomchuí aon soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair 
bheaga iad a dhíolmhú ó na hoibleagáidí 
sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha de 
Mholadh 2003/361/CE ón gCoimisiún.25 .

neamhchomhlíonadh a líomhnaítear a 
bheith ann maidir le hoibleagáidí dlíthiúla 
an Rialacháin seo, níor cheart na córais 
inmheánacha chun déileáil le gearáin 
bheith ar fáil chun déileáil le gearáin nach 
mbaineann ach le tionchar diúltach 
diomaibhseach ar an úsáideoir gnó lena 
mbaineann. I bhfianaise na gcostas a 
bhaineann leis na córais sin a bhunú agus a 
fheidhmiú, is iomchuí aon soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair 
bheaga iad a dhíolmhú ó na hoibleagáidí 
sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha de 
Mholadh 2003/361/CE ón gCoimisiún.25. 
Ba cheart an córas inmheánach chun 
déileáil le gearáin a bheith bunaithe ar 
prionsabail chóra chomhionann agus 
níor cheart aon chaitheamh díobhálach 
an úsáideora gnó a bheith mar thoradh 
air.

_________________ _________________

25 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 
6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair 
agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a 
shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, 
lch. 36).

25 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 
6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair 
agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a 
shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, 
lch. 36).

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne cion réasúnach de 
chostais uile na hidirghabhála a sheasamh 
agus gnéithe ábhartha uile an cháis i 
dtrácht á gcur san áireamh. Chun na críche 
sin, ba cheart don idirghabhálaí a mholadh 
cé acu coibhneas is réasúnach i ngach cás 
aonair. Mar sin féin, ba cheart nár lú aon 
am an coibhneas sin ná leath na gcostas.

(25) Ba cheart do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne cion réasúnach de 
chostais uile na hidirghabhála a sheasamh 
agus gnéithe ábhartha uile an cháis i 
dtrácht á gcur san áireamh. Chun na críche 
sin, ba cheart don idirghabhálaí a mholadh 
cé acu coibhneas is réasúnach i ngach cás 
aonair.
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 1 Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme Ábhar agus raon feidhme

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha lena áirithiú go gcuirtear 
trédhearcacht iomchuí agus deiseanna 
éifeachtacha sásaimh ar fáil d’úsáideoirí 
gnó a bhaineann leas as seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus d’úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha i 
dtaca le hinnill cuardaigh ar líne.

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha lena áirithiú go gcuirtear 
cothroime, trédhearcacht iomchuí agus 
deiseanna éifeachtacha sásaimh ar fáil 
d’úsáideoirí gnó a bhaineann leas as 
seirbhísí idirghabhála ar líne agus 
d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha i dtaca le hinnill cuardaigh 
ar líne agus ceangailte.

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne agus 
innill cuardaigh ar líne a sholáthraítear, nó 
a thairgtear a sholáthar, d’úsáideoirí gnó 
agus d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha, faoi seach, a bhfuil a n-áit 
bhunaíochta nó a n-áit chónaithe san 
Aontas agus a thairgeann, trí sheirbhísí 
idirghabhála ar líne nó trí innill cuardaigh 
ar líne, earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí 
atá lonnaithe san Aontas, beag beann ar áit 
bhunaíochta nó áit chónaithe sholáthraithe 
na seirbhísí sin.

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir le seirbhísí idirghabhála ar líne agus 
innill cuardaigh ar líne a sholáthraítear, nó 
a thairgtear a sholáthar, d’úsáideoirí gnó 
agus d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha, faoi seach, a bhfuil a n-áit 
bhunaíochta nó a n-áit oibríochta san 
Aontas agus a thairgeann, trí sheirbhísí 
idirghabhála ar líne nó trí innill cuardaigh 
ar líne, earraí nó seirbhísí do thomhaltóirí 
atá lonnaithe san Aontas, beag beann ar áit 
bhunaíochta nó áit chónaithe sholáthraithe 
na seirbhísí sin. Tá an Rialachán seo gan 
dochar do bhearta earnálacha arna 
ndéanamh ar leibhéal an Aontais nó ar 
an leibhéal náisiúnta, i gcomhréir le dlí 
an Aontais.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn ‘úsáideoir gnó’ aon duine 
nádúrtha nó dlítheanach a thairgeann earraí 
nó seirbhísí do thomhaltóirí trí sheirbhísí 

(1) ciallaíonn ‘úsáideoir gnó’ aon duine 
nádúrtha nó dlítheanach a thairgeann earraí 
nó seirbhísí do thomhaltóirí nó arb aidhm 
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idirghabhála ar líne chun críocha a 
bhaineann lena thrádáil, lena ghnó, lena 
cheird nó lena ghairm;

acu déanamh amhlaidh trí sheirbhísí 
idirghabhála ar líne chun críocha a 
bhaineann lena thrádáil, lena ghnó, lena 
cheird nó lena ghairm;

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) is é atá iontu seirbhísí de chuid na 
sochaí faisnéise de réir bhrí 
Airteagal 1(1)(b) de Threoir (AE) 
Uimh. 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle27 ;

(a) is é atá iontu seirbhísí de chuid na 
sochaí faisnéise de réir bhrí 
Airteagal 1(1)(b) de Threoir (AE) 
Uimh. 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle27 nó is é atá iontu 
córais oibriúcháin gléis agus sa cháil sin 
gníomhaíonn siad mar idirghabhálaithe 
idir forbróirí feidhmchlár agus 
tomhaltóirí;

_________________ _________________

27 Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós 
imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse 
na rialachán teicniúil agus na rialacha 
maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise 
(IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

27 Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós 
imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse 
na rialachán teicniúil agus na rialacha 
maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise 
(IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – pointe 2 – pointe b agus pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tugann siad deis d’úsáideoirí gnó 
earraí nó seirbhísí a thairiscint do 
thomhaltóirí, d’fhonn tionscnamh 
idirbheart díreach idir na húsáideoirí agus 
na tomhaltóirí sin a éascú, gan beann ar 
an áit ina dtugtar na hidirbhearta sin 
chun críche ar deireadh;

(b) Is é a bpríomhchuspóir úsáideoir 
gnó a chumasú earraí nó seirbhísí a 
thairiscint do thomhaltóirí trí idirbhearta 
díreacha ar líne a thionscnamh idir na 
húsáideoirí gnó sin ar thairseach ar líne 
sholáthraithe na seirbhísí idirghabhála ar 
líne i dtrácht nó trí nasc díreach do nasc 
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an úsáideora gnó.

(c) soláthraítear d’úsáideoirí gnó iad ar 
bhonn gaolta conarthacha idir soláthraí na 
seirbhísí sin ar an taobh amháin agus, ar 
an taobh eile, na húsáideoirí gnó agus na 
tomhaltóirí dá dtairgeann na húsáideoirí 
gnó sin earraí nó seirbhísí;

(c) soláthraítear d’úsáideoirí gnó iad go 
ginearálta ar bhonn gaolta conarthacha idir 
[…] soláthraí na seirbhísí sin agus […] 
úsáideoirí gnó a thairgeann earraí agus
seirbhísí do thomhaltóirí. Chun críche an 
Rialacháin sin, déanfar gaol conarthach 
den sórt sin a mheas a bheith ann i gcás 
ina soláthrófar sonraí pearsanta eile.

_________________ _________________

9Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós 
imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse 
na rialachán teicniúil agus na rialacha 
maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise 
(IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).  

9Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós 
imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse 
na rialachán teicniúil agus na rialacha 
maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise 
(IO L 241, 17.9.2015, lch. 1).  

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Ciallaíonn ‘córais oibriúcháin’ 
bogearraí, a dhéanann, inter alia, an 
comhéadan do chrua-earraí 
forimeallacha a láimhseáil, tascanna a 
shceidealú, stóras a leithdháileadh, agus 
comhéadan mainneachtana a chur ar fáil 
don úsáideoir nuair nach bhfuil 
feidhmchláir á reáchtáil, cibé acu is cuid 
dhílis de chrua-earraí ríomhaireachta 
cuspóra ghinearálta do thomhaltóirí na 
bogearraí sin, nó is bogearraí 
saorsheasaimh iad a bheartaítear a 
reáchtáil ar chrua-earraí ríomhaire 
cuspóra ghinearálta do thomhaltóirí; ní 
chiallóidh sé, áfach, lódálaí córas 
oibriúcháin, córas bunúsach 
ionchuir/aschuir, córas nó dochtearraí 
eile a bhíonn ag teastáil ag am bútála nó 
nuair a bhíonn an córas oibriúcháin á 
shuiteáil;
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Réasúnú

Is é atá i gcórais oibriúcháin gléasanna móibíleacha amhail IOS nó Anrdoid ná bogearraí 
lenar féidir le feidhmchláir oibriú ar ghléasanna sonracha (e.g. aipeanna ar fhón cliste). 
Féadfaidh srianta nó athruithe arna bhforchur ag monaróirí gléasanna nó córas oibriúcháin 
teoranta a chur le leithdháileadh seirbhísí agus inneachair áirithe ar líne agus le rochtain 
orthu – go minic gan réasúnú oibiachtúil nó trí mhodhanna díréireacha – agus d’fhéadfadh 
na húsáideoirí a bheith thíos leis sin. Ba cheart, dá bhrí sin, athchóiriú a dhéanamh ar an 
sainmhíniú ar idirghabhálaithe ar líne chun córais oibriúcháin gléis a chur san áireamh ann 
go sainráite.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn ‘inneall cuardaigh ar 
líne’ seirbhís dhigiteach a thugann deis 
d’úsáideoirí cuardaigh a dhéanamh, i 
bprionsabal, ar gach suíomh gréasáin nó 
ar shuíomhanna gréasáin i dteanga faoi 
leith ar bhonn fiosraithe ar aon ábhar i 
bhfoirm eochairfhocail, frása nó ionchuir 
eile, agus a sheolann ar ais naisc ina bhfuil 
faisnéis le fáil a bhaineann leis an ábhar a 
iarradh;

(5) ciallaíonn ‘inneall cuardaigh ar 
líne’ seirbhís dhigiteach, lena n-áirítear, 
inter alia, comhéadain agus feidhmchláir 
dhigiteacha, lena n-áirítear feidhmchláir 
mhóibíleacha a bhfuil feidhmiúlacht 
chuardaigh acu, a chuireann ar chumas 
úsáideoirí fiosruithe a ionchur agus
cuardaigh a dhéanamh ar shuíomhanna 
gréasáin éagsúla nó ar shúiomhanna 
gréasáin agus ar fheidhmchláir 
mhóibíleacha i dteanga faoi leith ar bhonn 
fiosraithe ar aon ábhar i bhfoirm 
eochairfhocail, frása nó ionchuir eile (trí 
théacs, guth nó trí aon mhodh eile), agus 
a sheolann ar ais ábhar amhail téacsanna 
gearra, pictiúir, naisc, físeáin nó 
gearrthóga fuaime ina bhfuil faisnéis le 
fáil a bhaineann leis an bhfiosrú;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(7) ciallaíonn ‘úsáideoir suímh gréasáin 
chorparáidigh’ aon duine nádúrtha nó 
dlítheanach a úsáideann suíomhanna 
gréasáin chun earraí nó seirbhísí a 
thairiscint do thomhaltóirí chun críocha a 
bhaineann lena thrádáil, lena ghnó, lena 
cheird nó lena ghairm;

(7) ciallaíonn ‘úsáideoir suímh gréasáin 
chorparáidigh’ aon duine nádúrtha nó 
dlítheanach a úsáideann suíomhanna 
gréasáin nó modhanna atá ceangailte ar 
bhealach eile chun earraí nó seirbhísí a 
thairiscint

Réasúnú

Cé go bhfuil suíomhanna fós ina bpríomhthairseach, d’fhéadfadh na dúshláin chéanna a 
bheith roimh feidhmchláir agus modhanna eile roimh i bhfad. Ina bhfianaise, is fearr iad a 
chur san áireamh anois. Baineadh an chuid deiridh den sainmhíniú ós rud é nach bhfuil aon 
bhaint ag cineál agus intinn an úsáideora leis na cearta agus oibleagáidí a leagtar amach sa 
téacs seo.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) ciallaíonn ‘rangú’ an tsuntasacht 
choibhéiseach a thugtar do na hearraí nó na 
seirbhísí a thairgeann úsáideoirí gnó do 
thomhaltóirí trí sheirbhísí idirghabhála ar 
líne, nó do shuíomhanna gréasáin atá 
innéacsaithe de réir na dtomhaltóirí ag 
innill cuardaigh ar líne, arna gcur i láthair, 
arna n-eagrú agus arna gcur in iúl do na 
tomhaltóirí sin ag soláthraithe na seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe 
innill cuardaigh ar líne, faoi seach, beag 
beann ar na modhanna teicneolaíocha a 
úsáidtear don chur i láthair, don eagraíocht 
nó don chumarsáid sin;

(8) ciallaíonn ‘rangú’ an tsuntasacht 
choibhéiseach i dtorthaí cuardaigh a 
thugtar do na hearraí nó na seirbhísí a 
thairgeann úsáideoirí gnó do thomhaltóirí 
trí sheirbhísí idirghabhála ar líne, nó do 
shuíomhanna gréasáin atá innéacsaithe de 
réir na dtomhaltóirí ag innill cuardaigh ar 
líne, arna gcur i láthair, arna n-eagrú agus 
arna gcur in iúl ag soláthraithe na seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó ag soláthraithe 
innill cuardaigh ar líne, faoi seach, beag 
beann ar na modhanna teicneolaíocha a 
úsáidtear don chur i láthair, don eagraíocht 
nó don chumarsáid sin;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) ciallaíonn ‘téarmaí agus (10) ciallaíonn ‘téarmaí agus 



AD\1169725GA.docx 33/66 PE628.386v02-00

GA

coinníollacha’ na téarmaí, coinníollacha,
clásail agus faisnéis eile go léir, gan 
beann ar a n-ainm nó ar a bhfoirm, lena 
rialaítear an gaol conarthach idir soláthraí 
na seirbhísí idirghabhála ar líne agus a n-
úsáideoirí gnó agus a chinneann soláthraí 
na seirbhísí idirghabhála ar líne go 
haontaobhach.

coinníollacha’ na téarmaí, coinníollacha 
agus clásail lena rialaítear an gaol 
conarthach idir soláthraí na seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus a n-úsáideoirí 
gnó.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) ciallaíonn ‘córas oibriúcháin 
gléis’ na bogearraí lenar féidir le fóin 
chliste, ríomhairí agus gléasanna eile 
feidhmchláir agus cláir a reáchtáil.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne go bhfuil an méid seo a 
leanas i gceist lena gcuid téarmaí agus 
coinníollacha:

1. Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne go bhfuil an méid seo a 
leanas i gceist lena gcuid téarmaí agus 
coinníollacha:

(a) tá siad dréachtaithe i bhfoclaíocht 
shoiléir gan débhrí;

(a) tá siad cothrom agus comhréireach 
agus dréachtaithe i dteanga shimplí agus 
shothuigthe;

(b) tá siad ar fáil go héasca ag 
úsáideoirí gnó ar feadh chéimeanna 
iomlána an ghaoil tráchtála le soláthraí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne, lena n-
áirítear ag an gcéim reámhchonarthach;

(b) tá siad ar fáil go héasca ag 
úsáideoirí gnó ar feadh chéimeanna 
iomlána an ghaoil tráchtála le soláthraí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne, lena n-
áirítear ag an gcéim reámhchonarthach;

(c) leagtar amach iontu na forais 
oibiachtúla maidir le cinntí deireadh a chur 
lena seirbhísí idirghabhála ar líne a 
sholáthar, i bpáirt nó go hiomlán, 
d’úsáideoirí gnó, nó iad a chur ar fionraí.

(c) leagtar amach iontu na forais atá i 
gcomhréir leis na téarmaí agus 
coinníollacha sin maidir le cinntí 
smachtbhanna nó srian a chur lena 
seirbhísí idirghabhála ar líne a sholáthar, 
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deireadh a chur leo, i bpáirt nó go hiomlán, 
d’úsáideoirí gnó, nó iad a chur ar fionraí. 
Agus cinntí den sórt sin á ndéanamh acu, 
nó mór do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne na cearta bunúsacha 
a chumhdaítear i gCairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a 
urramú agus cloí le prionsabal na 
comhréireachta.

(ca) úsáideoirí gnó a chur ar an eolas 
maidir lena mbealaí dáilte breise agus 
maidir lena gcláir chleamhnaithe 
fhéideartha a bhfuil siad chun tairiscint a 
thabhairt dóibh maidir le húsáideoirí gnó. 
Tabharfar an ceart d’úsáideoirí gnó a 
iarraidh go ndéanfaí iad a bhaint de 
bhealach dáilte breise den sórt sin.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Tabharfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne fógra do na húsáideoirí 
gnó lena mbaineann i dtaca le haon 
mhodhnuithe atá beartaithe ar a dtéarmaí 
agus a gcoinníollacha.

3. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne, gan mhoill, fógra a 
thabhairt ar mheán marthanach do na 
húsáideoirí gnó lena mbaineann maidir le 
haon mhodhnú ábhartha ar a dtéarmaí 
agus coinníollacha nó ar an
bhfeidhmiúlacht, idir-inoibritheacht nó ar 
phríomhghnéithe feidhmíochta eile an 
ardáin amhail a inrochtaineacht, a 
leanúnachas agus a shlándáil, a 
ndéanfadh éifeacht dhíobhálach ar 
bhealach neamh- dhiomaibhseach dóibh 
nó don úsáideoir gnó.

Ní chuirfear na modhnuithe atá beartaithe 
chun feidhme sula rachaidh tréimhse fógra 
in éag atá réasúnta agus comhréireach le 
cineál agus réim na modhnuithe atá 
beartaithe agus lena n-iarmhairtí don 
úsáideoir gnó lena mbaineann. Beidh an 
tréimhse fógra sin 15 lá ar a laghad ón dáta 
a thugann an soláthraí seirbhísí 

Ní chuirfear na modhnuithe atá beartaithe 
chun feidhme sula rachaidh tréimhse fógra 
in éag atá réasúnta agus comhréireach le 
cineál agus réim na modhnuithe atá 
beartaithe agus lena n-iarmhairtí don 
úsáideoir gnó lena mbaineann. Beidh an 
tréimhse fógra sin 10 lá ar a laghad ón dáta 
a thugann an soláthraí seirbhísí 
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idirghabhála ar líne fógra do na húsáideoirí 
gnó lena mbaineann faoi na modhnuithe 
atá beartaithe.

idirghabhála ar líne fógra do na húsáideoirí 
gnó lena mbaineann faoi na modhnuithe 
atá beartaithe.

Féadfaidh an t-úsáideoir gnó lena 
mbaineann an tréimhse fógra dá dtagraítear 
sa dara fomhír a tharscaoileadh, cibé acu
trí ráiteas i scríbhinn nó trí ghníomhaíocht 
shoiléir dhearfach.

Féadfaidh an t-úsáideoir gnó lena 
mbaineann an tréimhse fógra dá dtagraítear 
sa dara fomhír a tharscaoileadh trí ráiteas i 
scríbhinn. Beidh an t-úsáideoir gnó i 
dteideal a gcomhaontú a fhoirceannadh 
saor ó aon mhuirir laistigh de 10 lá ó lá 
fhaighte an fhógra sin, i gcás ina 
ndéanfadh modhnuithe den sórt dochar 
ábhartha don úsáideoir gnó.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3  – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Maidir le modhnuithe ar théarmaí 
agus coinníollacha arna gcur chun feidhme 
ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne 
contrártha le forálacha mhír 3, beidh siad 
ar neamhní go hiomlán.

4. Maidir le modhnuithe ar théarmaí 
agus coinníollacha arna gcur chun feidhme 
ag soláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne 
contrártha le forálacha mhír 3, beidh siad 
ar neamhní go hiomlán, arna shuí ag cúirt 
inniúil, don chuid den tréimhse fógra atá 
fágtha, gan dochar do bhallaíocht an 
bhforálacha atá fágtha, a bheidh bailí fós 
a mhéid ia féidir iad a scaradh ó na 
forálacha neamh-chomhlíontacha.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3  – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ní bheidh feidhm ag mír 3 i gcás 
ina bhfuil soláthraí seirbhísí idirghabhála ar 
líne faoi réir oibleagáid dhlíthiúil a 
cheanglaíonn air a théarmaí agus a 
choinníollacha a athrú ar bhealach nach 
dtugann deis dó an tréimhse fógra dá 

5. Ní bheidh feidhm ag an tréimhse 
fógra a leagtar amach i mír 3 maidir leis 
an méid seo a leanas:
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dtagraítear sa dara fomhír de mhír 3 a 
urramú.

(a) i gcás ina bhfuil soláthraí seirbhísí 
idirghabhála ar líne faoi réir oibleagáid 
dhlíthiúil a cheanglaíonn air a théarmaí 
agus a choinníollacha a athrú ar bhealach 
nach dtugann deis dó an tréimhse fógra dá 
dtagraítear sa dara fomhír de mhír 3 a 
urramú; 

(b) má tá na téarmaí agus 
coinníollacha modhnaithe chun leasanna 
dlisteanacha úsáideoirí agus tomhaltóirí 
nó oibriú na seirbhíse idirghabhála ar 
líne inti féin a chosaint; nó

(c) má tá gá le modhnú ar 
fheidhmiúlacht, ar idir-inoibritheacht nó 
ar phríomhghné feidhmíochta eile an 
ardáin chun leasanna dlisteanacha 
úsáideoirí agus tomhaltóirí nó oibriú na 
seirbhíse idirghabhála ar líne inti féin a 
chosaint.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. Déanfaidh soláthraithe na 
seirbhísí idirghabhála ar líne a áirithiú go 
gcoinneoidh úsáideoirí gnó lánrialú ar a 
mbrandaí. Ba cheart léiriú thionscnamh 
an bhranda don úsáideoir gnó a bheith 
so-aitheanta ag an tomhaltóirí ar feadh 
gach céime den phróiseas idirghabhála.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4 Airteagal 4

Fionraí agus foirceannadh Srianadh, Fionraí agus foirceannadh

1. I gcás ina ndéanann soláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne cinneadh 
deireadh a chur lena sheirbhísí a sholáthar, 
i bpáirt nó go hiomlán, d’úsáideoir gnó 
áirithe, nó é chur ar fionraí, cuirfidh sé 
ráiteas na gcúiseanna leis an gcinneadh sin 
ar fáil don úsáideoir gnó lena mbaineann, 
gan aon mhoill mhíchuí.

1. I gcás ina ndéanann soláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne cinneadh mí-
iompar a meastar a bheith déanta a 
phionósú, nó deireadh a chur lena 
sheirbhísí a sholáthar, i bpáirt nó go 
hiomlán, d’úsáideoir gnó áirithe, nó é chur 
ar fionraí, nó é a shrianadh ar bhealach 
eile, cuirfidh sé ráiteas mionsonraithe na 
gcúiseanna leis an gcinneadh sin ar fáil don 
úsáideoir gnó lena mbaineann, gan aon 
mhoill mhíchuí. Beidh an cinneadh sin 
comhréireach.

2. Beidh tagairt sa ráiteas faoi na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 do na fíricí 
sonracha nó do na cúinsí sonracha as a 
dtáinig an cinneadh ó sholáthraí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne, chomh maith 
le tagairt don fhoras oibiachtúil infheidhme 
nó na forais oibiachtúla infheidhme leis an 
gcinneadh sin dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1)(c).

2. Beidh tagairt sa ráiteas faoi na 
cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 do na fíricí 
sonracha nó do na cúinsí sonracha as a 
dtáinig an cinneadh ó sholáthraí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne, chomh maith 
le tagairt don fhoras oibiachtúil infheidhme 
nó na forais oibiachtúla infheidhme leis an 
gcinneadh sin dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1)(c). I gcás ina mbeidh an 
srianadh, fionraí nó foirceannadh mar 
thoradh ar fhógra ó thríú páirtí, déanfar
ábhar an fhógra sin a áireamh sa ráiteas 
faoi cúiseanna.

2a. Ní bheidh cead ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne agus 
soláthraithe inneall cuardaigh soláthar a 
seirbhísí idirghabhála ar líne d’úsáideoir 
gnó a sholáthraíonn seirbhísí atá in 
iomaíocht le seirbhísí an tsoláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne a chur ar 
fionraí, a fhoirceannadh ná a shrianadh 
ar bhealach eile, ach amháin i gcás inar 
gá ar na cúiseanna seo a leanas:

(a) chun aon ualach míréasúnta ar an 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
a sheachaint, ar ualach é arb é an t-
úsáideoir gnó is cúis leis;

(b) chun aghaidh a thabhairt ar aon 
neamh-chomhlíonadh ag an úsáideoir 
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gnó maidir leis na dlíthe is infheidhme nó 
chun go mbeadh dlíthe infheidhme á 
gcomhlíonadh ag an soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne;

(c) ar chúiseanna príobháideachais 
nó slándála.

2b. Tabharfar fógra agus deis 
comhlíonadh a shoiléiriú nó a athbhunú, 
i gcás inar féidir agus inar comhréireach, 
sular gcuirfear srianadh, foirceannadh nó 
fionraí i bhfeidhm.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 5 Airteagal 5 

Rangú Rangú 

1. Leagfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne amach ina dtéarmaí 
agus ina gcoinníollacha na 
príomhpharaiméadair lena gcinntítear 
rangú agus na cúiseanna le tábhacht 
choibhéiseach na bpríomhpharaiméadar 
sin i gcodarsnacht le paraiméadair eile. 

1. Leagfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne amach ina dtéarmaí 
agus ina gcoinníollacha na paraiméadair 
lena gcinntítear rangú agus na cúiseanna le 
tábhacht choibhéiseach na 
bpríomhpharaiméadar sin. 

I gcás ina n-áirítear leis na 
príomhpharaiméadair sin an deis tionchar a 
imirt ar rangú in aghaidh aon luach saothair 
díreach nó hindíreach a íocfaidh úsáideoirí 
gnó le soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar 
líne lena mbaineann, áireoidh an soláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne sin ina 
théarmaí agus coinníollacha tuairisc ar na 
deiseanna sin agus ar na héifeachtaí atá ag 
luach saothair den sórt sin ar rangú.

I gcás ina n-áirítear leis na pharaiméadair 
sin an deis tionchar a imirt ar rangú in 
aghaidh aon luach saothair díreach nó 
hindíreach a íocfaidh úsáideoirí gnó le 
soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne 
lena mbaineann, áireoidh an soláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne sin ina 
théarmaí agus coinníollacha tuairisc ar na 
deiseanna sin agus ar na héifeachtaí atá ag 
luach saothair den sórt sin ar rangú.

Agus na torthaí á léiriú, déanfaidh an 
tseirbhís idirghabhála ar líne a nochtadh 
gar do gach rangú ar imríodh an 
tionchar, agus méid an tionchair sin, ar 
an rangú maidir le luach saothair díreach 
nó indíreach, caidreamh conarthach nó 
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caidreamh úinéireachta dírí.

1a. I gcás ina mbeidh ord an 
rangaithe i gcás sonrach leasaithe ag 
soláthraí seirbhíse idirghabhála ar líne nó 
ina mbeidh táirge nó seirbhís ar leith arna 
tairiscint ag úsáideoir gnó díliostaithe 
aige tar éis fógra a fháil ó thríú páirtí, 
déanfaidh an soláthraí a chur ar fáil don 
úsáideoir gnó lena mbaineann, gan moill 
mhíchuí, ráiteas faoi na cúiseanna leis an 
cinneadh sin. Beidh tagairt sa ráiteas faoi 
na cúiseanna do na fíricí sonracha agus 
do na tosca sonracha as ar tháinig an 
cinneadh ó sholáthraí na seirbhísí 
idirmheánaithe ar líne, chomh maith le 
hábhar an fhógra.

2. Leagfaidh soláthraithe innill 
cuardaigh ar líne amach d’úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha na 
príomhpharaiméadair lena gcinntear rangú, 
trí thuairisc a sholáthar atá ar fáil go héasca 
agus go poiblí agus atá dréachtaithe i 
bhfoclaíocht shoiléir gan débhrí maidir le 
hinnill cuardaigh ar líne na soláthraithe sin. 
Coinneoidh siad an tuairisc sin cothrom le 
dáta.

2. Leagfaidh soláthraithe innill 
cuardaigh ar líne amach d’úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha na
paraiméadair lena gcinntear rangú na 
suíomhanna gréasáin innéacsaithe uile 
agus na cúiseanna le tábhachtach 
choibhéiseach na bpríomhpharaiméadar 
sin, trí thuairisc a sholáthar atá ar fáil go 
héasca agus go poiblí agus atá dréachtaithe 
i bhfoclaíocht shoiléir gan débhrí maidir le 
hinnill cuardaigh ar líne na soláthraithe sin. 
Coinneoidh siad an tuairisc sin cothrom le 
dáta maidir le hathruithe ábhartha ar 
féidir a bheith ag súil leis le réasún go 
ndéanfaidís difear ar bhealach neamh-
dhiomaibhseach d’úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha. Mar eisceacht, 
i gcásanna ina mbeadh nochtadh na 
bparaiméadar uile in aghaidh cleachtais 
chothroma, réasúnta agus 
chomhréireacha, is iad na 
príomhpharaiméadair amháin a 
dtabharfar tuairisc mhionsonraithe ina 
leith i gcónaí. Ní dhéanfar na 
paraiméadair lena gcinnfear rangú a 
chur i bhfeidhm ar bhealach 
idirdhealaitheach.

2a. I gcás ina bhfuil ord an rangaithe 
leasaithe ag soláthraí innill chuardaigh ar 
líne i gcás sonrach nó ar shuíomh 
gréasáin díliostaithe tar éis fógra tríú 
páirtí, cuirfidh an soláthraí an 
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fhéidearthacht ar thairiscint don 
úsáideoir gnó ábhar an fhógra a 
imscrúdú ar bhunachar sonraí atá 
inrochtana ar líne. Déanfaidh soláthraí 
innill chuardaigh ar líne a thairiscint 
d’úsáideoirí gnó corparáideacha sásraí 
gearán agus sásaimh chun díliostuithe nó 
athruithe ar ord an rangaithe a cheartú 
tar éis fógra éagórach a bheith faighte.

3. Beidh na tuairiscí dá dtagraítear i 
mír 1 agus mír 2 cuimsitheach agus cruinn 
go leor chun gur féidir leis na húsáideoirí 
gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha tuiscint leordhóthanach a 
fháil an gcuirtear an méid seo a leanas san 
áireamh leis an sásra rangaithe, agus má 
chuirtear, conas a dhéantar sin agus an 
méid a dhéantar é:

3. Beidh na tuairiscí dá dtagraítear i 
mír 1 agus mír 2 cuimsitheach agus cruinn 
go leor chun gur féidir leis na húsáideoirí 
gnó nó na húsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha tuiscint leordhóthanach a 
fháil an gcuirtear an méid seo a leanas san 
áireamh leis an sásra rangaithe, agus má 
chuirtear, conas a dhéantar sin agus an 
méid a dhéantar é: 

(a) airíonna na n-earraí agus na 
seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí 
bhíthin na seirbhísí idirghabhála ar líne nó 
an innill cuardaigh ar líne;

(a) airíonna na n-earraí agus na 
seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí 
bhíthin na seirbhísí idirghabhála ar líne nó 
an innill cuardaigh ar líne;

(b) ábharthacht na n-airíonna sin ó 
thaobh na dtomhaltóirí sin de;

(b) ábharthacht na n-airíonna sin ó 
thaobh na dtomhaltóirí sin de;

(c) maidir le hinnill cuardaigh ar líne, 
airíonna de dhearadh an tsuímh gréasáin a 
úsáideann úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha.

(c) maidir le hinnill cuardaigh ar líne, 
dearadh an tsuímh gréasáin a úsáideann 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
innéacsaithe.

4. Ní cheanglófar ar sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne ná ar 
sholáthraithe innill cuardaigh ar líne, 
agus iad ag comhlíonadh ceanglais an 
Airteagail seo, aon rún trádála a nochtadh 
mar a shainítear é in Airteagal 2(1) de
Threoir (AE) 2016/943.

4. Beidh an tAirteagal seo gan dochar 
do Rialachán (CE) Uimh. 2016/943.

4a. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne a áirithiú nach 
mbeidh comhlíonadh oibleagáidí 
trédhearcachta faoin Airteagal seo ina 
chúis le dochar do thomhaltóirí tar éis 
d’úsáideoirí gnó agus úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha 
rangú a ionramháil.

4b. Beidh treoirlínte arna n-eisiúint ag 
an gCoimisiún maidir leis na 
coinníollacha faoina mbeidh an 
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tAirteagal seo á gcomhlíonadh ag 
seirbhísí idirghabhála ar líne ag gabháil 
leis na ceanglais trédhearcachta dá 
dtagraítear san Airteagal seo. Déanfaidh 
an Coimisiún comhlíonadh na gceanglas 
sin a áirithiú.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 Airteagal 6 

Cóir dhifreáilte Cóir dhifreáilte 

1. Áireoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne ina dtéarmaí agus 
coinníollacha tuairisc ar aon chóir 
dhifreáilte a thugann siad, nó a d’fhéadfadh 
siad a thabhairt, i dtaca le hearraí nó 
seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne sin ag an 
soláthraí féin nó ag aon úsáideoirí gnó a 
rialaíonn an soláthraí sin ar thaobh amháin, 
agus ar an taobh eile, úsáideoirí gnó eile. 

1. Áireoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne ina dtéarmaí agus 
coinníollacha tuairisc ar aon chóir 
dhifreáilte a thugann siad, nó a d’fhéadfadh 
siad a thabhairt, i dtaca le hearraí nó 
seirbhísí a thairgtear do thomhaltóirí trí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne sin ag an 
soláthraí féin nó ag aon úsáideoirí gnó a 
rialaíonn an soláthraí sin ar thaobh amháin, 
agus ar an taobh eile, úsáideoirí gnó eile.

1 a. Ba cheart do sholáthraithe inneall 
cuardaigh ar líne a leagan amach 
d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha tuairisc ar aon chóir 
dhifreáilte a thugann siad, nó a 
d’fhéadfadh siad a thabhairt, ar thaobh 
amháin, i dtaca le hearraí nó seirbhísí 
arna dtairiscint do thomhaltóirí trí na 
seirbhísí idirghabhála ar líne sin ag an 
soláthraí féin nó ag aon úsáideoirí gnó a 
rialaíonn an soláthraí sin, agus, ar an 
taobh eile, úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha eile.

1b. Ar thaobh amháin, i dtaca le 
hearraí nó seirbhísí a thairgtear do 
thomhaltóirí trí na seirbhísí idirghabhála 
ar líne sin ag an soláthraí féin nó ag aon 
úsáideoirí gnó a rialaíonn an soláthraí sin 
agus, ar an taobh eile, bainfidh úsáideoirí 
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gnó eile, soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne úsáid as cleachtais 
chóra agus thrédhearcacha.

2. Cumhdófar leis an an tuairisc dá 
dtagraítear i mír 1, i gcás inarb infheidhme, 
ar a laghad aon chóir dhifreáilte a 
dhéanfaidh soláthraí na seirbhísí 
idirghabhála ar líne, a bhaineann le haon 
cheann díobh seo a leanas, trí bhearta 
sonracha nó trí iompar an tsoláthraí sin:

2. Cumhdófar leis an tuairisc dá 
dtagraítear i mír 1 agus i mír 2, i gcás inarb 
infheidhme, ar a laghad aon chóir
dhifreáilte a dhéanfaidh an soláthraí 
seirbhísí idirghabhála ar líne nó an 
soláthraí inneall cuardaigh ar líne, a 
bhaineann le haon cheann díobh seo a 
leanas, trí bhearta sonracha nó trí iompar 
an tsoláthraí sin:

(a) rochtain atá ag an soláthraí, nó ag 
na húsáideoirí gnó atá á rialú ag an 
soláthraí sin, ar shonraí pearsanta nó ar 
shonraí eile, nó iad araon, a chuireann 
úsáideoirí gnó nó tomhaltóirí ar fáil chun 
úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála 
ar líne nó a ghintear trí sholáthar na 
seirbhísí sin;

(a) rochtain atá ag an soláthraí, nó ag 
na húsáideoirí gnó atá á rialú ag an 
soláthraí sin, ar shonraí pearsanta nó ar 
shonraí eile, nó iad araon, a chuireann 
úsáideoirí gnó nó tomhaltóirí ar fáil chun 
úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála 
ar líne nó a ghintear trí sholáthar na 
seirbhísí sin;

(b) rangú; (b) rangú agus réamhshocraithe;

(c) aon luach saothair díreach nó 
indíreach a ghearrfar as úsáid na seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena mbaineann;

(c) aon luach saothair díreach nó 
indíreach a ghearrfar as úsáid na seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó na seirbhísí innill 
chuardaigh ar líne lena mbaineann;

(d) rochtain ar sheirbhísí atá bainteach 
go díreach nó atá coimhdeach leis na 
seirbhísí idirghabhála ar líne lena 
mbaineann, nó na coinníollacha a 
bhaineann le húsáid na seirbhísí sin.

(d) rochtain ar sheirbhísí atá bainteach 
go díreach nó atá coimhdeach leis na 
seirbhísí idirghabhála ar líne nó na 
seirbhísí innill chuardaigh ar líne lena 
mbaineann, nó na coinníollacha a 
bhaineann le húsáid na seirbhísí sin.

2a. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena soláthraítear, go 
díreach nó go hindíreach trí ghnólachtaí 
faoina rialú, earraí nó seirbhísí do 
thomhaltóirí atá in iomaíocht leis an 
seirbhísí sin a sholáthraíonn a n-
úsáideoirí gnó, an deis a thabhairt do 
thomhaltóirí a roghnú gan bhac cén earra 
nó seirbhís a mbainfidh siad úsáid aisti 
mar rogha réamhshocraithe, agus an 
tseirbhís idirghabhála ar líne á húsáid 
acu.

2b. Agus na torthaí á léiriú, déanfaidh 
an tseirbhís idirghabhála ar líne a 
nochtadh gar do gach táirge nó seirbhís 
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ar thug sí cóir dhifreáilte ina leith, ar 
bhealach is éasca a aithint, ar imríodh 
tionchar uirthi, maidir le luach saothair 
díreach nó indíreach, caidreamh 
conarthach nó caidreamh úinéireachta 
dírí.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 a

Cleachtais tráchtála éagóracha

1. Ní rachaidh an soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne i mbun 
cleachtais tráchtála éagóracha. Beidh 
cleachtas ina chleachtas tráchtála 
éagórach má bhíonn sé ina chúis le 
cásanna ina mbeidh tionchar díobhálach 
ábhartha ar iomaíochas agus ar rogha do 
thomhaltóirí. Agus measúnú á dhéanamh 
ar an bhfuil cleachtas trádála éagórach, 
déanfar na tosca seo a leanas a chur san 
áireamh:

(a) suíomh ar an margadh an 
tsoláthraí seirbhísí idirghabhála ar líne 
agus an úsáideora gnó; agus

(b) an ann d’éagothroime shuntasach 
idir cumas caibidlíochta na bpáirtithe, ar 
éagothroime í atá ina cúis leis an 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
ualach míréasúnta a fhorchur ar an 
úsáideoir gnó ina théarmaí agus 
coinníollacha nó ina chleachtais 
tráchtála.

2. Beidh feidhm mutatis mutandis ag 
Treoir 2005/29/CE.

3. In Iarscríbhinn I, tá liostaí 
neamh-uileghabhálacha de chleachtais 
tráchtála a mheasfar a bheith éagórach 
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de réir bhrí an Rialacháin seo. Beidh 
feidhm ag an Iarscríbhinn sin i ngach 
Ballstát agus déanfaidh ghrúpa 
saineolaithe an Choimisiún athbhreithniú 
air go tráthrialta d’Fhaireachlann AE ar 
Gheilleagar na nArdán ar Líne. 
Féadfaidh an grúpa saineolaithe moltaí a 
dhéanamh maidir le cleachtais tráchtála 
breise, ba cheart a mheas a bheith 
éagórach de réir bhrí an Rialacháin seo.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7 Airteagal 7 

Rochtain ar shonraí Rochtain ar shonraí 

1. Áireoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne, ina dtéarmaí agus 
coinníollacha, tuairisc ar an rochtain 
theicniúil agus chonarthach, nó easpa na 
rochtana sin, a bheidh ag úsáideoirí gnó ar 
aon sonraí pearsanta nó sonraí eile, nó iad 
araon, a chuireann úsáideoirí gnó nó 
tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na 
seirbhísí idirghabhála ar líne lena 
mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na 
seirbhísí sin.

1. Áireoidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus inneall 
cuardaigh ar líne, ina dtéarmaí agus 
coinníollacha, tuairisc ar an rochtain 
theicniúil agus chonarthach, nó easpa na 
rochtana sin, a bheidh ag úsáideoirí gnó ar 
aon sonraí pearsanta nó sonraí eile, nó iad 
araon, a chuireann úsáideoirí gnó, 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha nó tomhaltóirí ar fáil chun 
úsáid a bhaint as na seirbhísí idirghabhála 
ar líne nó na hinnill chuardaigh ar líne
lena mbaineann nó a ghintear trí sholáthar 
na seirbhísí sin.

2. Tríd an tuairisc dá dtagraítear i 
mír 1, cuirfidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne an méid seo a leanas, 
ar a laghad, in iúl go leordhóthanach 
d’úsáideoirí gnó:

2. Tríd an tuairisc dá dtagraítear i 
mír 1, cuirfidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó inneall cuardaigh 
ar líne an méid seo a leanas, ar a laghad, in 
iúl go leordhóthanach don phobal:

(a) cibé acu an bhfuil rochtain ag 
soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne ar 
shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad 
araon, a chuireann úsáideoirí gnó nó 
tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na 
seirbhísí idirghabhála ar líne lena 

(a) cibé acu an bhfuil rochtain ag 
soláthraí na seirbhísí idirghabhála ar líne 
nó na n-inneall cuardaigh ar líne ar 
shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad 
araon, a chuireann úsáideoirí gnó nó 
tomhaltóirí ar fáil chun úsáid a bhaint as na 
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mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na 
seirbhísí sin, agus, i gcás ina bhfuil, 
catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu;

seirbhísí idirghabhála ar líne lena 
mbaineann nó a ghintear trí sholáthar na 
seirbhísí sin, agus, i gcás ina bhfuil, 
catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu;

(b) cibé acu an bhfuil rochtain ag 
úsáideoir gnó ar shonraí pearsanta nó ar 
shonraí eile, nó iad araon, a chuireann an t-
úsáideoir gnó sin ar fáil i dtaca leis an 
úsáid a bhaineann sé as na seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena mbaineann nó a 
ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin don 
úsáideoir gnó sin agus do thomhaltóirí a 
earraí nó a sheirbhísí, agus, i gcás ina 
bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu;

(b) cibé acu an bhfuil rochtain ag 
úsáideoir gnó ar shonraí pearsanta nó ar 
shonraí eile, nó iad araon, a chuireann an t-
úsáideoir gnó sin ar fáil i dtaca leis an 
úsáid a bhaineann sé as na seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó na n-inneall 
cuardaigh ar líne lena mbaineann nó a 
ghintear trí sholáthar na seirbhísí sin don 
úsáideoir gnó sin agus do thomhaltóirí a 
earraí nó a sheirbhísí, agus, i gcás ina 
bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu;

(c) cibé acu an bhfuil, sa bhreis ar 
phointe (b), rochtain ag úsáideoir gnó ar 
shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad 
araon, lena n-áirítear i bhfoirm 
chomhiomlánaithe, arna soláthar ag na 
húsáideoirí gnó agus tomhaltóirí uile nó 
arna ngineadh trí sholáthar na seirbhísí 
idirghabhála ar líne do na húsáideoirí gnó 
agus tomhaltóirí uile agus, i gcás ina 
bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu.

(c) cibé acu an bhfuil, sa bhreis ar 
phointe (b), rochtain ag úsáideoir gnó ar 
shonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó iad 
araon, lena n-áirítear i bhfoirm 
chomhiomlánaithe, arna soláthar ag na 
húsáideoirí gnó agus tomhaltóirí uile nó 
arna ngineadh trí sholáthar na seirbhísí 
idirghabhála ar líne nó na n-inneall 
cuardaigh ar líne do na húsáideoirí gnó 
agus tomhaltóirí uile agus, i gcás ina 
bhfuil, catagóirí na sonraí sin agus na 
coinníollacha faoina bhfuil rochtain aige 
orthu.

(ca) cibé acu i gcás sárú ar oibleagáidí 
conarthacha nó i gcás cliseadh margaidh 
ag an soláthraithe seirbhísí idirghabhála 
ar líne, tá an ceart ag úsáideoirí gnó na 
sonraí, nó roinnt catagóirí sonraí, a 
aisghabháil, ar sonraí iad atá tíolacaithe 
don soláthraí acu.

2a. Déanfaidh úsáideoirí gnó a 
áirithiú, maidir le sonraí a n-earraí agus 
seirbhísí, go háirithe gach eilimint den 
phraghas, ar sonraí iad a dhéanfaidh siad 
a tharchur chuig soláthraithe seirbhísí 
idirmheánaithe ar líne, go mbeidh na 
sonraí cruinn agus go mbeidh siad 
leordhóthanach chun go mbeidh siad in 
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ann a n-oibleagáidí dlíthiúla a urramú, go 
háirithe oibleagáidí dlíthiúla maidir le 
tomhaltóirí.

2b. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne a dheonú do gach 
úsáideoir gnó rochtain ar shonraí 
tomhaltóirí i ndíth ainm, i bhformáid atá 
meaisín-inléite agus a úsáidtear go 
coitianta agus atá caighdeánaithe, a 
ghinfear trí éascú idirbheart idir 
tomhaltóirí agus an úsáideoirí gnó lena 
mbaineann. Tá an oibleagáid sin gan 
dochar do na hoibleagáidí nach mór do 
sheirbhísí idirghabhála ar líne a 
chomhlíonadh faoi na rialacha cosanta 
sonraí agus príobháideachais is 
infheidhme.

2c. Gan dochar do dhlí an Aontais is 
infheidhme maidir le cosaint sonraí 
pearsanta agus príobháideachais 
phearsanta, déanfaidh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne a dheonú 
d’úsáideoirí rochtain ar na sonraí uile atá 
faighte acu mar thoradh ar 
ghníomhaíocht tráchtála a n-úsáideoir 
gnó ar leith.

2d. Gan dochar do dhlí an Aontais is 
infheidhme maidir le cosaint sonraí 
pearsanta agus príobháideachais 
phearsanta, déanfaidh soláthraithe 
inneall cuardaigh ar líne a dheonú 
d’úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha rochtain ar na sonraí uile 
atá faighte acu mar thoradh ar 
ghníomhaíocht tráchtála a ngréasáin 
chorparáidigh ar leith.

2e. Déanfar na sonraí dá dtagraítear i 
mír 2c agus i mír 2d a sholáthar i 
bhformáid atá meaisín-inléite, a úsáidtear 
go coitianta agus atá caighdeánaithe.

2f. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne, arna iarraidh sin ag 
tomhaltóir a seirbhísí, rochtain ar na 
sonraí pearsanta nó ar shonraí eile, nó ar 
an dá chineál sonraí sin, a ghintear go 
díreach nó go hindíreach ag 
gníomhaíocht an tomhaltóra, a dheonú do 
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thríú páirtí arna ainmniú ag an 
tomhaltóir. Déanfar an rochtain sin a 
dheonú faoi théarmaí cothroma, réasúnta 
agus neamh-idirdhealaitheacha.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 8 Airteagal 8 

Srianta maidir le coinníollacha éagsúla a 
thairiscint ar bhealaí eile 

Srianta maidir le coinníollacha éagsúla a 
thairiscint ar bhealaí eile 

1. I gcásanna ina gcuireann 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, 
agus a gcuid seirbhísí á soláthar acu, srian 
ar chumas úsáideoirí gnó na hearraí nó 
seirbhísí céanna a thairiscint do 
thomhaltóirí ar choinníollacha éagsúla ar 
bhealaí seachas trí na seirbhísí idirghabhála 
ar líne sin, áireoidh siad forais an tsriain sin 
ina gcuid téarmaí agus coinníollacha agus
cuirfidh siad ar fáil don phobal go héasca 
iad. Áireofar leis na forais sin 
príomhbhreithnithe eacnamaíocha, 
tráchtála nó dlí na srianta sin.

1. Ní dhéanfaidh soláthraithe 
seirbhísí idirmheánaithe ar líne srian a 
chur ar chumas úsáideoirí gnó na hearraí 
agus seirbhísí céanna a thairiscint do 
thomhaltóirí faoi choinníollacha difriúla 
nó faoi na coinníollacha céanna trí na 
seirbhísí eile idirghabhála ar líne. I 
gcásanna ina gcuireann soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne, agus a gcuid 
seirbhísí á soláthar acu, srian ar chumas 
úsáideoirí gnó na hearraí nó seirbhísí 
céanna a thairiscint do thomhaltóirí ar 
choinníollacha éagsúla ar bhealaí seachas 
trí na seirbhísí idirghabhála ar líne sin, 
áireoidh siad forais an tsriain sin ina gcuid 
téarmaí agus coinníollacha agus cuirfidh 
siad ar fáil don phobal go héasca iad. 
Áireofar leis na forais sin 
príomhbhreithnithe eacnamaíocha, 
tráchtála nó dlí na srianta sin. Beidh na 
srianta comhréireach agus sealadach 
agus is ionann iad agus leas dlisteanach 
de chuid an tsoláthraí.

2. Ní dhéanfaidh an oibleagáid a 
leagtar amach i mír 1 difear d’aon 
toirmeasc ná teorainn i leith forchur na 
srianta sin a thagann chun cinn mar thoradh 
ar rialacha eile de chuid an Aontais a chur i 
bhfeidhm nó rialacha náisiúnta eile atá i 

2. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo
difear d’aon toirmeasc ná teorainn i leith 
forchur na srianta sin a thagann chun cinn 
mar thoradh ar rialacha eile de chuid an 
Aontais a chur i bhfeidhm nó rialacha 
náisiúnta eile atá i gcomhréir le dlí an 
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gcomhréir le dlí an Aontais agus a bhfuil 
soláthraithe na seirbhísí idirghabhála ar 
líne faoina réir.

Aontais agus a bhfuil soláthraithe na 
seirbhísí idirghabhála ar líne faoina réir. 
Go háirithe, déanfar grinnscrúdú ar na 
rioscaí a bhaineann leis na cleachtais dá 
dtagraítear faoi mhír 1 chun 
claonpháirteachas praghsanna a chruthú 
i measc soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne.

2a. Ní bheidh an oibleagáid a leagtar 
amach i mír 1 ina cúis le srian ar chearta 
maoine intleachtúla, amhail na cinn atá 
ag a sealbhóirí.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an córas inmheánach chun déileáil 
le gearáin bunaithe ar phrionsabail chóra 
chomhionanna agus níor cheart aon 
chaitheamh díobhálach leis an úsáideoir 
gnó a bheith mar thoradh air.

Réasúnú

Ós rud é go bhféadfadh aon easaontas a bheith ina chúis le bearta pionósacha, is 
inmhianaithe gurbh ann do choimircí chun é sin a chosc.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) toradh an chórais inmheánaigh
chun déileáil le gearáin a chur in iúl don 
ghearánaí ar bhealach saincheaptha, i 
bhfoclaíocht shoiléir gan débhrí.

(c) toradh an chórais inmheánaigh 
chun déileáil le gearáin a chur in iúl gan 
mhoill don ghearánaí ar bhealach 
saincheaptha, agus údar cuí á thabhairt
agus dréachta i bhfoclaíocht shoiléir gan 
débhrí.
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Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gach bliain déanfaidh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne feidhmiú 
agus éifeachtúlacht a gcóras inmheánach 
chun déileáil le gearáin a leagan amach 
agus faisnéis maidir leis sin a chur ar fáil 
ar bhealach ina mbeidh fáil go héasca ag 
an bpobal air.

Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne tuarascáil bhliantúil a 
sholáthar maidir le húsáid a gcóras 
inmheánach chun déileáil le gearáin, ar 
tuarascáil bhliantúil í ina léireofar na 
príomhchineálacha fadhbanna a 
d’fhéadfadh a bheith ag gnólachtaí agus 
úsáid á baint acu as an tseirbhís 
idirghabhála ar líne.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar leis an bhfaisnéis sin líon iomlán 
na ngearán a taiscfear, ábhar na ngearán, 
an tréimhse ama a bheidh de dhíth leis na 
gearáin a phróiseáil agus an cinneadh a 
dhéanfar maidir leis na gearáin.

Áireofar leis an bhfaisnéis sin líon iomlán 
na ngearán a taiscfear, príomhchineálacha 
na ngearán agus an mheántréimhse ama a 
bheidh ag teastáil chun na gearáin a 
phróiseáil.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9  – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ní bheidh feidhm ag forálacha an 
Airteagail seo maidir le soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair 
bheaga iad de réir bhrí Airteagal 2 (2) den 
Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 
2003/361/EC .

5. Ní bheidh feidhm ag forálacha an 
Airteagail seo maidir le soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne ar fiontair 
bheaga iad de réir bhrí Airteagal 2 (2) den 
Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 
2003/361/EC le linn na chéad trí bliana 
nó chéim thionscnaimh a n-oibrithe gnó.

_________________ _________________

29 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 29 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 
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6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair 
agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a 
shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, 
lch. 36).

6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair 
agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a 
shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, 
lch. 36).

Réasúnú

Tá díolúine níos oiriúnaí agus gnólachtaí beaga á mbunú féin. Ina dhiaidh sin, is dócha go 
mbeadh an margadh agus tomhaltóirí ag súil go mbeadh gnólachtaí beaga ag comhlíonadh 
caighdeán comhlachtaí móra i gcás ar bith.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 10 Airteagal 10 

Idirghabháil Idirghabháil 

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne idirghabhálaí amháin 
nó níos mó a shainaithint ina dtéarmaí agus 
coinníollacha lena bhfuil siad sásta déileáil 
chun iarracht a dhéanamh teacht ar 
chomhaontú le húsáideoirí gnó maidir le 
réiteach lasmuigh den chúirt ar aon 
díospóidí idir an soláthraí agus an úsáideoir 
gnó a eascróidh as soláthar na seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena mbaineann, lena 
n-áirítear gearáin nach bhféadfaí a 
réiteach tríd an gcóras inmheánach chun 
déileáil le gearáin dá dtagraítear in 
Airteagal 9.

1. Beidh sé mar aidhm ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne idirghabhálaí 
amháin nó níos mó a shainaithint ina 
dtéarmaí agus coinníollacha lena bhfuil 
siad sásta déileáil chun iarracht a 
dhéanamh teacht ar chomhaontú le 
húsáideoirí gnó maidir le réiteach lasmuigh 
den chúirt ar aon díospóidí idir an soláthraí 
agus an úsáideoir gnó a eascróidh as 
soláthar na seirbhísí idirghabhála ar líne 
lena mbaineann, díospóidí nach bhféadfaí 
a réiteach tríd an gcóras inmheánach chun 
déileáil le gearáin dá dtagraítear in 
Airteagal 9.

Ní fhéadfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne idirghabhálaithe a 
chuireann a seirbhísí idirghabhála ar fáil as 
áit atá lasmuigh den Aontas a shainaithint 
ach amháin i gcás ina n-áirithítear nach 
ndéanfar na buntáistí a ghabhann le haon 
choimircí dlíthiúla a leagtar síos i ndlí an 
Aontais nó i ndlí na mBallstát a cheilt ar na 
húsáideoirí gnó mar thoradh ar na seirbhísí 
sin a bheith á gcur ar fáil ag na 

Ní fhéadfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne idirghabhálaithe a 
chuireann a seirbhísí idirghabhála ar fáil as 
áit atá lasmuigh den Aontas a shainaithint 
ach amháin i gcás ina n-áirithítear nach 
ndéanfar na buntáistí a ghabhann le haon 
choimircí dlíthiúla a leagtar síos i ndlí an 
Aontais nó i ndlí na mBallstát a cheilt ar na 
húsáideoirí gnó mar thoradh ar na seirbhísí 
sin a bheith á gcur ar fáil ag na 
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hidirghabhálaithe lasmuigh den Aontas. hidirghabhálaithe lasmuigh den Aontas.

2. Comhlíonfaidh na 
hidirghabhálaithe dá dtagraítear i mír 1 na 
ceanglais seo a leanas:

2. Comhlíonfaidh na 
hidirghabhálaithe dá dtagraítear i mír 1 na 
ceanglais seo a leanas:

(a) tá siad neamhchlaonta agus 
neamhspleách;

(a) tá siad neamhchlaonta agus 
neamhspleách;

(b) tá a seirbhísí idirghabhála inacmhainne 
ag gnáthúsáideoir gnó na seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena mbaineann;

(b) tá a seirbhísí idirghabhála inacmhainne 
ag gnáthúsáideoir gnó na seirbhísí 
idirghabhála ar líne lena mbaineann;

(c) tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a 
sholáthar i dteanga na dtéarmaí agus na 
gcoinníollacha lena rialaítear an gaol 
conarthach idir soláthraí na seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus an t-úsáideoir gnó 
lena mbaineann;

(c) tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a 
sholáthar i dteanga na dtéarmaí agus na 
gcoinníollacha lena rialaítear an gaol 
conarthach idir soláthraí na seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus an t-úsáideoir gnó 
lena mbaineann;

(d) is féidir rochtain fhisiciúil a fháil orthu 
go héasca san áit ina bhfuil siad bunaithe 
nó in áit chónaithe an úsáideora gnó, nó go 
cianda trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 
cumarsáide;

(d) is féidir rochtain fhisiciúil a fháil orthu 
go héasca san áit ina bhfuil siad bunaithe 
nó in áit chónaithe an úsáideora gnó, nó go 
cianda trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí 
cumarsáide;

(e) tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a 
sholáthar gan aon mhoill mhíchuí;

(e) tá siad in ann a seirbhísí idirghabhála a 
sholáthar gan aon mhoill mhíchuí;

(f) tá tuiscint leordhóthanach acu ar ghaolta 
tráchtála ginearálta gnólacht le gnólacht, 
rud a thugann deis dóibh cuidiú go 
héifeachtach leis an iarracht díospóidí a 
réiteach.

(f) tá tuiscint leordhóthanach acu ar ghaolta 
tráchtála ginearálta gnólacht le gnólacht, 
rud a thugann deis dóibh cuidiú go 
héifeachtach leis an iarracht díospóidí a 
réiteach.

3. Glacfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne páirt de mheon 
macánta in aon iarracht chun teacht ar 
chomhaontú trí idirghabháil aon duine de 
na hidirghabhálaithe a bheidh sainaitheanta 
acu i gcomhréir le mír 1, d’fhonn teacht ar 
chomhaontú maidir le réiteach na 
díospóide.

3. Glacfaidh na páirtithe san 
idirghabháil páirt de mheon macánta in 
aon iarracht chun teacht ar chomhaontú trí 
idirghabháil  thoilteanach aon duine de na 
hidirghabhálaithe a bheidh sainaitheanta 
acu i gcomhréir le mír 1, d’fhonn teacht ar 
chomhaontú maidir le réiteach na 
díospóide laistigh de thréimhse ama nach 
faide ná 25 lá ó thús na idirghabhála, ach 
amháin i gcás inarbh ionann 
comhlíonadh an sprioc-ama sin agus 
ualach míréasúnta, agus castacht na 
díospóide á cur san áireamh. Sa chás sin, 
ba cheart teacht ar chomhaontú laistigh 
de thréimhse ama nach faide ná 90 lá.

4. Seasfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne cion réasúnach de 
chostais uile na hidirghabhála i ngach cás 

4. Seasfaidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus úsáideoirí gnó
cion réasúnach de chostais uile na 
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aonair. Cinnfear cion réasúnach de na 
costais iomlána sin, ar bhonn moladh ón 
idirghabhálaí, trí ghnéithe ábhartha uile an 
cháis atá idir lámha a chur san áireamh, go 
háirithe an fiúntas coibhéiseach atá le 
héilimh na bpáirtithe sa díospóid, iompar 
na bpáirtithe, chomh maith le méid agus 
neart airgeadais na bpáirtithe i gcoibhneas 
lena chéile. Mar sin féin, seasfaidh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
leath den chostas iomlán ar a laghad.

hidirghabhála i ngach cás aonair. Cinnfear 
cion réasúnach de na costais iomlána sin, 
ar bhonn moladh ón idirghabhálaí, trí 
ghnéithe ábhartha uile an cháis atá idir 
lámha a chur san áireamh, go háirithe an 
fiúntas coibhéiseach atá le héilimh na 
bpáirtithe sa díospóid, iompar na bpáirtithe, 
chomh maith le méid agus neart airgeadais 
na bpáirtithe i gcoibhneas lena chéile. I 
gcás ina measfadh an t-idirghabhálaí, 
áfach, go bhfuil an t-úsáideoir gnó a 
ghníomhú de mheon mímhacánta nó go 
bhfuil sé ag iarraidh drochúsáid a bhaint 
as an bpróiseas idirghabhála, féadfaidh sé 
cinneadh a dhéanamh os cionn leath an 
chostais a chur ar an úsáideoir gnó.

5. Aon iarracht chun teacht ar 
chomhaontú trí bhíthin idirghabhála maidir 
le réiteach díospóide i gcomhréir leis an 
Airteagal seo, ní dhéanfaidh sí difear do 
chearta sholáthraithe na seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus na n-úsáideoirí 
gnó lena mbaineann i dtaca le himeachtaí 
breithiúnacha a thionscnamh aon tráth le 
linn an phróisis idirghabhála nó ina 
dhiaidh.

5. Aon iarracht chun teacht ar 
chomhaontú trí bhíthin idirghabhála maidir 
le réiteach díospóide i gcomhréir leis an 
Airteagal seo, ní dhéanfaidh sí difear do 
chearta sholáthraithe na seirbhísí 
idirghabhála ar líne agus na n-úsáideoirí 
gnó lena mbaineann i dtaca le himeachtaí 
breithiúnacha a thionscnamh aon tráth 
roimh an bpróiseas idirghabhála, lena linn 
nó ina dhiaidh. Ní bheidh tionscnamh 
imeachtaí breithiúnacha ag brath ar 
thionscnamh an phróisis idirghabhála.

5 a. Ba cheart do sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála, gach bliain, 
faisnéis maidir le feidhmiú agus 
éifeachtúlacht na hidirghabhála a 
bhaineann lena ngníomhaíochtaí a shuí 
agus rochtain éasca uirthi a chur ar fáil 
don phobal. Áireofar leis na 
tuarascálacha sin ar a laghad faisnéis 
maidir le líon iomlán na gcásanna 
idirghabhála, ábhar na ngearán, an 
tréimhse ama a bheidh de dhíth leis na 
gearáin a phróiseáil agus an cinneadh a 
dhéanfar maidir leis na gearáin.
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Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 12 Airteagal 12 

Imeachtaí breithiúnacha eagraíochtaí 
ionadaíocha nó comhlachais ionadaíocha 

agus comhlachtaí poiblí 

Imeachtaí breithiúnacha eagraíochtaí 
ionadaíocha nó comhlachais ionadaíocha 

agus comhlachtaí poiblí 

1. Beidh sé de cheart ag eagraíochtaí 
agus ag comhlachais a bhfuil leas 
dlisteanach acu in ionadaíocht a dhéanamh 
ar úsáideoirí gnó nó in ionadaíocht a 
dhéanamh ar úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha, chomh maith le 
comhlachtaí poiblí arna mbunú sna 
Ballstáit, caingean a thabhairt os comhair 
cúirteanna náisiúnta san Aontas, i 
gcomhréir le rialacha dhlí an Bhallstáit ina 
dtabharfar an caingean, chun aon 
neamhchomhlíonadh ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne nó 
soláthraithe innill cuardaigh ar líne maidir 
leis na ceanglais ábhartha a leagtar síos sa 
Rialachán seo a stopadh nó a chosc.

1. Gan dochar d’Airteagal 80 de 
Rialachán (AE) 2016/679 agus tar éis do 
na roghanna eile i ndáil le teacht ar 
réiteach maidir le díospóid idir ardán 
agus úsáideora gnó dá bhforáiltear in 
Airteagail 9 agus 10 de Rialachán seo a 
bheith ídithe, beidh sé de cheart ag 
eagraíochtaí agus ag comhlachais a bhfuil 
fíorleas seanbhunaithe agus dlisteanach 
acu in ionadaíocht a dhéanamh ar 
úsáideoirí gnó nó in ionadaíocht a 
dhéanamh ar úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha agus go bhfuil 
siad údaraithe agus faoi mhaoirseacht ag 
comhlachtaí iomchuí Ballstáit, chomh 
maith le comhlachtaí poiblí arna mbunú 
sna Ballstáit, caingean a thabhairt os 
comhair cúirteanna náisiúnta san Aontas, i 
gcomhréir le rialacha dhlí an Bhallstáit ina 
dtabharfar an caingean, chun aon 
neamhchomhlíonadh ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne nó 
soláthraithe innill cuardaigh ar líne maidir 
leis na ceanglais ábhartha maidir le 
faisnéis, neamh-idirdhealaitheacht agus 
rochtain ar shonraí a leagtar síos sa 
Rialachán seo a stopadh nó a chosc.

2. Ní bheidh an ceart dá dtagraítear i 
mír 1 ag eagraíochtaí nó comhlachais ach 
amháin i gcás ina bhfuil na ceanglais uile 
seo a leanas á gcomhlíonadh acu tráth a 
thabharfar an caingean:

2. Ní bheidh an ceart dá dtagraítear i 
mír 1 ag eagraíochtaí nó comhlachais ach 
amháin i gcás ina bhfuil na ceanglais uile 
seo a leanas fós á gcomhlíonadh acu tráth a 
thabharfar an caingean agus ar feadh fad 
tréimhse na caingne:

(a) tá siad comhdhéanta mar is ceart i 
gcomhréir le dlí Ballstáit;

(a) tá siad comhdhéanta mar is ceart i 
gcomhréir le dlí Ballstáit agus tá ceadúnas 
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eintitis cáilithe reatha acu arna eisiúint 
ag comhlacht poiblí ábhartha an 
Bhallstáit sin;

(b) saothraíonn siad cuspóirí atá ar 
mhaithe le leasanna coiteanna an ghrúpa 
soláthraithe gnó nó úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha ar a ndéanann siad 
ionadaíocht;

(b) saothraíonn siad cuspóirí, sonraithe 
go poiblí ina reacht nó i ndoiciméad 
rialachais ábhartha eile, ar cuspóirí iad atá 
ar mhaithe le leasanna coiteanna 
thromlach an ghrúpa soláthraithe gnó nó 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha ar a ndéanann siad 
ionadaíocht, ar grúpa é nach mór a bheith 
comhdhéanta de 10 n-úsáideoir gnó 
neamhspleácha nó n-úsáideoir 
suíomhanna gréasáin corparáideach ar a 
laghad;

(c) is de chineál neamhbhrabúsach iad. (c) is de chineál neamhbhrabúsach iad 
agus tá siad trédhearcach maidir le foinse 
an chistiúcháin le haghaidh an chaingean 
a thabhairt agus leanúint di agus is féidir 
leo a léiriú go bhfuil acmhainní 
airgeadais leordhóthanacha acu chun 
ionadaíocht a dhéanamh do leasanna a n-
úsáideoirí gnó nó a n-úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha 
agus chun aon chostais dhíobhálacha a 
sheasamh sa chás go dteipfeadh ar an 
gcaingean.

(ca) tá struchtúr rialachais acu lena 
ndéantar foráil do neamhspleáchas ó 
thríú páirtithe agus tá nós imeachta 
inmheánach acu chun coinbhleachta 
leasa a sheachaint, in gcás ina bhfaighfí 
cistiúchán ó thríú páirtithe;

(cb) tá siad trédhearcach maidir le 
foinse an chistiúcháin;

(cc) tá acmhainní airgeadais agus 
daonna leordhóthanach acu, mar aon le 
saineolais dlí chun ionadaíocht a 
dhéanamh do leasanna is fearr a n-
úsáideoirí gnó nó a n-úsáideoirí 
suíomhanna gréasáin corparáideacha;

Sna Ballstáit ina bhfuil na comhlachtaí 
poiblí sin curtha ar bun, beidh an ceart dá 
dtagraítear i mír 1 ag na comhlachtaí poiblí 
sin, i gcás ina gceanglófar orthu leasanna 
coiteanna úsáideoirí gnó nó úsáideoirí 

Sna Ballstáit ina bhfuil na comhlachtaí 
poiblí sin curtha ar bun, beidh an ceart dá 
dtagraítear i mír 1, agus beidh siad i 
dteideal an ceadúnas is gá a eisiúint 
d’eagraíocht nó comhlachas, i gcás ina 



AD\1169725GA.docx 55/66 PE628.386v02-00

GA

suíomhanna gréasáin corparáideacha a 
chosaint nó comhlíonadh na gceanglas a 
leagtar síos sa Rialachán seo a áirithiú, i 
gcomhréir le dlí náisiúnta an Bhallstáit lena 
mbaineann.

gceanglófar orthu leasanna coiteanna 
úsáideoirí gnó nó úsáideoirí suíomhanna 
gréasáin corparáideacha a chosaint nó 
comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos sa 
Rialachán seo a áirithiú, i gcomhréir le dlí 
náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann.

Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go 
ndéanfaidh eagraíochtaí ionadaíocha 
agus comhlachais ionadaíocha 
tuarascálacha bliantúla ar 
ghníomhaíochtaí a chur ar fáil don 
phobal. Áireofar sna tuarascála sin ar a 
laghad an fhaisnéis seo a leanas a 
bhaineann le caingne ionadaíocha baile 
agus caingne ionadaíocha trasteorann 
araon:

(a) líon na caingne a seoladh agus 
príomhchineálacha na ngearán a 
rinneadh;

(b) líon (ráta céatadáin) na gcinntí 
cúirte i bhfabhar úsáideoirí gnó nó 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha;

(c) líon (ráta céatadáin) na gcaingne 
ionadaíocha ar cuireadh deireadh leo ag, 
más eol, na cúiseanna a bhí le deireadh a 
chur leo;

(d) an mheántréimhse ama a 
caitheamh chun caingean ionadaíoch a 
réiteach;

I gcás ina ndéanfaidh comhlacht poiblí 
Ballstáit ceadúnas eintitis cáilithe a 
eisiúint d’eagraíocht nó comhlachas, 
beidh an comhlacht poiblí sin freagrach 
as athbhreithniú a dhéanamh ar bhonn 
rialta ar stádas agus iompar na 
heagraíochta nó an chomhlachais sin 
chun a áirithiú go bhfuil ceanglais an 
Airteagail seo á gcomhlíonadh ag an 
eagraíocht nó comhlachas sin. Déanfaidh 
an comhlacht poiblí Ballstáit an ceadúnas 
eintitis cáilithe a aisghairm láithreach ó 
aon eagraíocht nó comhlachas a ndéanfar 
cinneadh ina leith nach bhfuil ceanglais 
an Airteagail seo á gcomhlíonadh acu.
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Beidh comhlíonadh na gcritéar dá 
dtagraítear i mír 1 ag eagraíocht nó 
comhlachas gan dochar do cheart na 
cúirte nó an údaráis riaracháin a scrúdú 
an bhfuil cuspóir na heagraíochta nó an 
chomhlachais ina bhonn cirt le caingean 
a a thabhairt i gcás sonrach i gcomhréir 
le hAirteagal 5(1).

2a. Beidh an ceart dá dtagraítear i 
mír 1 gan dochar do na cearta dá 
dtagraítear i dTreoir XXXX/XX/AE 
(tagairt don Treoir maidir le caingne 
ionadaíocha chun  leasanna coiteanna 
tomhaltóirí a chosaint, agus lena n-
aisghairtear Treoir 2009/22/CE, 
(COM(2018)184)).

3. Beidh an ceart dá dtagraítear i mír 1 
gan dochar do chearta úsáideoirí gnó agus 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha caingean a thabhairt go 
haonair os comhair cúirteanna inniúla 
náisiúnta, i gcomhréir le rialacha dhlí na 
mBallstáit ina dtugtar an caingean sin, 
chun dul i ngleic le haon 
neamhchomhlíonadh ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne maidir leis na 
ceanglais ábhartha a leagtar síos sa 
Rialachán seo.

3. Beidh an ceart dá dtagraítear i mír 1 
gan dochar do chearta úsáideoirí gnó agus 
úsáideoirí suíomhanna gréasáin 
corparáideacha caingean a thabhairt go 
haonair os comhair cúirteanna inniúla 
náisiúnta, i gcomhréir le rialacha dhlí na 
mBallstáit ina dtugtar an caingean sin, 
chun dul i ngleic le haon 
neamhchomhlíonadh ag soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne maidir leis na 
ceanglais ábhartha a leagtar síos sa 
Rialachán seo.

3a. Féadfaidh na Ballstáit toirmeasc a 
chur ar aon tairbhe airgeadais dhíreach 
nó indíreach a bheith á fáil ag aon 
chisteoirí tríú páirtí tríd an bpróiseas 
dlíthíochta ná tríd an gcinneadh;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Spreagfaidh an Coimisiún 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, 
agus eagraíochtaí agus comhlachais a 
dhéanann ionadaíocht orthu, chun cóid 

1. Spreagfaidh an Coimisiún 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne, 
agus eagraíochtaí agus comhlachais a 
dhéanann ionadaíocht orthu, mar aon le 
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iompair a tharraingt suas a chuideoidh le 
cur i bhfeidhm cuí an Rialacháin seo, agus 
sainairíonna na n-earnálacha éagsúla ina 
soláthraítear seirbhísí idirghabhála ar líne á 
gcur san áireamh mar aon le sainairíonna 
na micreafhiontar agus na bhfiontar beag 
agus meánmhéide.

húsáideoirí gnó agus na heagraíochtaí a 
dhéanann ionadaíocht orthu, cóid iompair 
a tharraingt suas a chuideoidh arb é is 
aidhm leo rannchuidiú le cur i bhfeidhm 
cuí an Rialacháin seo, agus sainairíonna na 
n-earnálacha éagsúla ina soláthraítear 
seirbhísí idirghabhála ar líne á gcur san 
áireamh mar aon le sainairíonna na 
micreafhiontar agus na bhfiontar beag agus 
meánmhéide. Go háirithe, tabharfar 
aghaidh le cóid iompair ar idir-
inoibritheacht, ar chonstaicí ar mhalartú 
soláthraithe agus ar iniomparthacht 
sonraí.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a

Údaráis inniúla agus forfheidhmiú

1. Déanfaidh gach Ballstát údaráis 
inniúla a ainmniú ar an leibhéal 
náisiúnta, ar údarás inniúil é a bheidh 
freagrach as  faireachán á dhéanamh ar 
chomhlíonadh an Rialacháin seo agus ar 
a fhorfheidhmiú agus beidh na 
cumhachtaí seo a leanas aige:

(a) imscrúduithe a thionscnamh nó a 
dhéanamh ar a thionscnamh féin nó ar 
bhonn gearáin;

(b) a cheangal ar idirghabhálaithe ar 
líne agus ar sholáthraithe inneall 
cuardaigh an fhaisnéis uile a chur ar fáil 
ar faisnéis í is gá chun imscrúduithe a 
dhéanamh;

(c) cinneadh a dhéanamh lena súiófar 
sárú ar na toirmisc a leagtar síos sa 
Rialachán seo agus a cheangal ar an 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
nó ar an soláthraí inneall cuardaigh gan 
an sárú a dhéanamh a thuilleadh;
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(d) fíneáil airgid a ghearradh ar an 
soláthraí. Beidh an fhíneáil éifeachtach, 
comhréireach agus athchomhairleach, 
agus tabharfar aird inti ar chineál, fad 
agus tromchúis an tsáraithe; agus

(e) a chinntí a fhoilsiú agus tuairisciú 
a dhéanamh ar bhonn bliantúil maidir 
lena ghníomhaíochtaí faoin Rialachán 
seo.

2. Féadfaidh úsáideoir gnó, 
úsáideoir suíomhanna gréasáin 
corparáideach nó eagraíocht nó 
comhlachas a chomhlíonann na chéad trí 
cheanglas de mhír 2 d’Airteagal 12 
gearán a chur faoi bhráid údarás inniúil 
an Bhallstáit ábhartha. Déanfaidh an t-
údarás inniúil a áirithiú, arna iarraidh 
sin ag an ngearánach, rúndacht 
aitheantas an ghearánaigh agus aon 
fhaisnéise eile, a mheasann an gearánach 
a dhéanfadh dochar dá leasanna dá 
nochtfaí í. Cuirfidh an gearánach an 
fhaisnéis sin in iúl in aon iarraidh ar 
rúndacht.

3. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú 
go n-oibreoidh údaráis inniúla go 
héifeachtach i gcomhar lena chéile agus 
go dtabharfaidh siad cúnamh 
frithpháirteach dá chéile in imscrúduithe 
a bhfuil gné trasteorann ag baint leo.

4. Déanfaidh údaráis inniúla agus 
údaráis iomaíochta náisiúnta, i gcás nach 
ionann iad, an fhaisnéis a chur ar fáil dá 
chéile ar faisnéis í is gá chun forálacha 
an Rialacháin seo a chur i bhfeidhm. 
Maidir leis an bhfaisnéis a mhalartófar, 
áiritheoidh an t-údarás glactha an 
leibhéal céanna rúndachta agus a 
áiritheoidh an t-údarás tionscnaimh.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13b

Dlí agus dlínse is infheidhme

I gconarthaí arna dtabhairt i gcrích ag 
úsáideoirí gnó a bhfuil gnáthchónaí orthu 
i mBallstát, nó i gcás ina bhfuil na 
conradh le comhlíonadh i mBallstát 
amháin nó níos mó, beidh feidhm ag an 
méid seo a leanas:

(a) beidh feidhm fós as an gcosaint a 
thugtar d’úsáideoirí gnó gan beann ar an 
dlí is infheidhme maidir le gnéithe eile 
den chonradh de rogha na bpáirtithe nó 
ar bhealach eile; agus

(b) mura bhfuil rialacha an 
Rialacháin sa chonradh, ní bheidh rogha 
cúirt inniúla bailí ach amháin má 
ainmníonn sí cúirt i gceachtar acu:

(i) an Ballatát ina bhfuil gnáthchónaí 
ar an úsáideoir gnó; nó

(ii) Ballstát ina bhfuil an conradh le 
comhlíonadh.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13c

Faisnéis nach mór do sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne a thabhairt

1. Déanfaidh na Ballstáit a áirithiú 
go soláthróidh soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála an fhaisnéis uile is gá chun 
gur féidir le húdaráis inniúla faireachán 
a dhéanamh ar chomhlíonadh fhorálacha 
an Rialacháin seo agus iad a 
fhorfheidhmiú, cabhrú leis an gCoimisiún 
maidir le Treoirlínte mar a leagtar amach 
in Airteagal 6 a tharraingt suas agus tacú 
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le ról na Faireachlianne maidir lena 
cúraimí a chur i gcrích, a leagtar amach 
in Airteagal 2 den Chinneadh ón 
gCoimisiún an 26 Aibreáin 2018 maidir 
leis an ngrúpa saineolaithe ón 
bhFaireachlann ar Gheilleagar na 
nArdán ar Lín a chur ar bun.

2. Áireofar an méid seo a leanas sna 
ceanglais faisnéise sin:

(a) na príomhpharaiméadair lena 
gcinnfear rangú tairiscintí agus a 
dtábhachtacht choibhéiseach, a dhéanfar 
a thaispeáint don tomhaltóir mar thoradh 
ar a chuardach nó a cuardach;

(b) cé acu is trádálaí nó nach trádálaí 
é an tríú páirtí atá ag tairiscint na n-
earraí, seirbhísí nó an ábhair dhigitigh, ar 
bhonn an dearbhaithe atá déanta ag an 
tríú páirtí sin don soláthraithe seirbhísí 
idirghabhála ar líne;

(c) cé acu tá feidhm nó níl feidhm ag 
na cearta tomhaltóirí a eascraíonn as dlí 
an Aontais maidir le tomhaltóirí i ndáil 
leis an gconradh atá tugtha i gcrích;

(d) i gcás ina ndéanfar an conradh a 
thabhairt i gcrích le trádálaí, cén trádálaí 
atá freagrach as cur i bhfeidhm ceart 
tomhaltóirí a eascraíonn as dlí an Aontais 
maidir le tomhaltóirí a mhéid a 
bhaineann leis an gconradh a áirithiú. Tá 
an ceanglas sin gan dochar don 
fhreagracht a d’fhéadfadh a bheith ar an 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ar líne 
nó a d’fhéadfadh sé nó sí a ghlacadh air 
féin nó uirthi féin maidir le gnéithe 
sonracha den chonradh; agus

(e) ar baineadh úsáid as algartaim nó 
cinnteoireacht uathoibrithe, chun 
tairiscintí a dhéanamh nó praghsanna a 
chinneadh, lena n-áirítear teicnící 
praghsála saincheaptha. Féadfaidh na 
Ballstáit ceanglais faisnéise bhreise agus 
rialacha dliteanais breise le haghaidh 
conarthaí arna dtabhairt i gcrích ar 
mhargaí ar líne.
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3. Soláthróidh gnóthais an fhaisnéis 
sin gan mhoill nuair a iarrtar í agus 
cloífidh siad leis na hamscálaí agus leis 
an leibhéal sonraí atá de dhíth. Beidh an 
fhaisnéis a iarrtar comhréireach le 
feidhmiú an chúraim sin. Tabharfaidh an 
t-údarás inniúil cúiseanna lena dtugtar 
údar dá iarratas ar fhaisnéis.

4. I gcás ina measfaidh údarás 
inniúil eile gur faisnéis rúnda atá i gceist 
i gcomhréir le rialacha an Aontais agus le 
rialacha náisiúnta maidir le rúndacht gnó 
nó cosaint sonraí pearsanta, déanfaidh na 
húdaráis inniúla lena mbaineann an 
rúndacht sin a áirithiú.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13d

Rialacha dliteanais

Ní dhéanfar seirbhísí idirghabhála ar líne 
a chur faoi dhliteanas i leith faisnéis 
mhíthreorach atá tugtha ag úsáideoirí 
gnó do sheirbhísí idirghabhála ar líne, má 
tá fógra tugtha ag na húsáideoirí gnó don 
tseirbhís idirghabhála maidir le cineáil 
míthreorach na faisnéis a soláthraíodh. 
Ba cheart seirbhísí idirghabhála ar líne a 
bheith faoi dhliteanas freisin más rud é 
gur údair ráiteas míthreorach iad maidir 
leis na húsáideoirí gnó nó na hearraí 
agus seirbhísí arna dtairiscint ag na 
húsáideoirí gnó.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1 agus mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin [dáta: trí bliana tar éis an dáta 
theacht i bhfeidhm], agus gach trí bliana 
ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar an Rialachán seo agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na 
Comhairle agus faoi bhráid Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa.

1. Faoin [dáta: dhá bhliain tar éis an 
dáta theacht i bhfeidhm], agus gach dhá
bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht ar an Rialachán 
seo agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na 
Comhairle agus faoi bhráid Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa. I 
gcás inarb iomchuí, déanfaidh an 
Coimisiún togra reachtach a thíolacadh le 
haghaidh an Rialachán seo a leasú, go 
háirithe chun a áirithiú go gcomhlíonfar 
na cuspóirí a leagtar amach i mír 2.

2. Déanfar an chéad mheastachán ar 
an Rialachán seo, ach go háirithe, 
d’fhonn measúnú a dhéanamh an 
gcomhlíontar na hoibleagáidí a leagtar 
síos in Airteagail 5, 6, 7 agus 8, chomh 
maith le tionchar na n-oibleagáidí sin ar 
gheilleagar na n-ardán ar líne, agus cibé 
acu an bhfuil rialacha breise, lena n-
áirítear maidir le forfheidhmiú, de dhíth 
chun timpeallacht ghnó ar líne iontaofa 
inbhuanaithe intuartha chóir a áirithiú 
laistigh den mhargadh inmheánach.

2. Áireofar san athbhreithniú 
measúnú ar an méid seo a leanas ar a 
laghad:

(a) éifeachtacht an Rialacháin seo, lena 
n-áirítear na tairseacha a shainmhínítear 
i mír 4 go mír 6 d’Airteagal 1;

(b) éifeachtacht cód iompair atá bunaithe 
chun cothroime agus trédhearcacht a 
fheabhsú;

(c) an gá atá le dul i ngleic ar bhealach 
níos éifeachtaí le cleachtais a d’fheadfadh 
a bheith díobhálach in idirbhearta 
tráchtála idir hinnill chuardaigh ar líne 
agus a n-úsáideoirí gnó, go háirithe 
maidir leis na saincheisteanna a 
shainaithnítear in Airteagal 2(b) de 
Chinneadh C(2018)2393 ón gCoimisiún 
maidir leis an ngrúpa saineolaithe a chur 
ar bun don Fhaireachlann ar Gheilleagar 
na nArdán ar Líne;

(d) tionchair fhéideartha cleachtas a 
d’fhéadfadh a bheith díobhálach do 
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thomhaltóirí;

(e) an gá atá le córais oibriúcháin a 
áireamh i raon feidhme an Rialacháin 
seo;

(f). an gá atá le nuashonrú a dhéanamh 
an liosta de chleachtais tráchtála 
éagóracha.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh feidhm aige ón [dáta: sé mhí 
tar éis lá a fhoilsithe].

2. Beidh feidhm aige ón [dáta: dhá
mhí dhéag tar éis lá a fhoilsithe].

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Iarscríbhinn I

Cleachtais tráchtála éagóracha

Déanfar téarmaí agus coinníollacha a 
mheas mar chleachtas tráchtála éagórach 
de réir bhrí an Rialacháin seo

– má chuireann siad ceangal ar an 
úsáideoir gnó úsáid a bhaint as seirbhísí 
coimhdeacha an tsoláthraí seirbhísí 
idirghabhála ar líne, lena n-áirítear 
seirbhísí íocaíochta, gan an rogha a 
bheith acu úsáid a bhaint as modh 
malartach i dtosca ina mbeadh sé sin ina 
chúis le dochar ábhartha don úsáideoir 
gnó;

– má chuireann siad an úsáideoir 
gnó faoi ualach le clásal dliteanais 
aontaobhach a bheidh ina chúis le aistriú 
éagórach riosca;
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– má fhorchuireann clásail 
chonarthacha chúlghabhálacha atá 
díobhálach don úsáideoir gnó;

– má choinníonn an ceart úsáid a 
bhaint as faisnéis rúnda an úsáideora gnó 
tar éis don chonradh idir an soláthraithe 
seirbhísí idirghabhála ar líne agus an 
úsáideoir gnó dul in éag;

– má chuireann siad ceangal ar 
úsáideoirí gnó glacadh le clásail 
eisiachais maidir le rogha dlí atá 
lasmuigh de dhlínse an Aontais;

– má chuireann iad toirmeasc ar 
úsáideoir maidir le húsáid a bhaint freisin 
as seirbhísí iomaíochta idirghabhála ar 
líne.
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