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RÉASÚNÚ GEARR

Is díol sásaimh don rapóirtéir an Treoir atá beartaithe ag an gCoimisiún maidir le caingne 
ionadaíocha, lena n-áiritheofar go ndéanfaidh na Ballstáit dlí AE a chur i bhfeidhm, a chur 
chun feidhme agus a fhorfheidhmiú ina iomláine agus go gcuirfidh siad sásamh iomchuí ar 
fáil do na saoránaigh.

Ní chuireann an Treoir maidir le Caingne Ionadaíocha isteach ar shásraí atá ann cheana féin i 
dtaca leis na treoracha dá dtagraítear in Iarscríbhinn 1 a fheabhsú nó a leasú trí oibreoirí 
iompair nó taistil in situ, ach ba cheart í a mheas mar ionstraim chun an dlí atá ann cheana a 
chur i bhfeidhm ar bhealach atá áisiúil don tomhaltóir. I gcás díospóide, is faoi dhlínse an 
Bhallstáit lena mbaineann (cinntear dlínse faoi Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 - an Bhruiséil 
1) a chinneadh an bhfuil caingean inghlactha nó nach bhfuil.

Déantar gnéithe sonracha na n-earnálacha éagsúla i réimse an iompair agus na turasóireachta, 
amhail taisteal san aer, d’iarnród, ar muir nó taisteal láneagraithe, a chur san áireamh sna 
treoracha earnáil-sonracha, a mbeidh feidhm maidir leo ag an bhféidearthacht caingean 
ionadaíoch a chur ar bun.

Ar mhaithe le cosaint iomlánaíoch tomhaltóirí, creideann an rapóirtéir go bhfuil gá práinneach 
ann na treoracha earnáil-sonracha a athchóiriú agus a thabhairt cothrom le dáta ar mhodh 
tráthúil, agus iad a oiriúnú d’fhorbairtí an mhargaidh. Is fíor sin go háirithe i gcás na Treorach 
maidir le Cearta Aerphaisinéirí. Níor cheart don Treoir maidir le Caingne Ionadaíocha aird a 
tharraingt ón bhfíoras go bhfuil athbhreithniú ar an Treoir maidir le cearta aerphaisinéirí de 
dhíth le fada. Faoi láthair, áfach, ní féidir a dhéanamh amach an ndéanfar athmhúnlú ar an 
Treoir chéanna bliain tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach maidir le Caingne Ionadaíocha, 
sa chaoi is go ndealródh an spriocdháta a mhol an Coimisiún chun meastóireacht a dhéanamh 
ar choimeád na Treorach in Iarscríbhinn 1 a bheith gan mórán céille.

Níor cheart nósanna imeachta comhshásaimh fónamh mar bhealach chun feidhmeanna poiblí 
a fheidhmiú amhail iompraíocht a chruthaíonn damáiste a ionchúiseamh. Níor cheart na 
cúraimí sin a sheachfhoinsiú chuig comhlachtaí príobháideacha trína dtugtar rochtain eisiach 
d’eintitis phríobháideacha ar na nósanna imeachta comhfhreagracha. 

Ní théann an Treoir seo i ngleic leis an bhféidearthacht nósanna imeachta iomaíocha 
coisctheacha a bheith ann maidir le caingne ionadaíocha a thiocfaidh ina ndiaidh sin: sa chás 
sin, tá anailís mhionsonraithe agus rialáil riachtanach chun líon iomarcach nósanna imeachta, 
a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na cúirteanna, do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí, a 
sheachaint.

Níor cheart aon dreasacht a bheith ann caingne treallacha, dúmháile a thabhairt i gcoinne 
gnólachtaí a bhféadfadh samhail ghnó bhrabúsach teacht astu.

Thairis sin, dar leis an Rapóirtéir, tá gá le feabhas breise ar na pointí seo a leanas:

1. Sainmhíniú na n-eintiteas cáilithe: Sa chás seo, ní mór na réamhchoinníollacha a 
shainmhíniú ar bhealach níos daingne agus ní mór gach coinníoll a bheith bailí le linn 
thréimhse iomlán na caingne ionadaíche san eintiteas cáilithe.  

2. Córas “na saor-rogha”: Diúltaíonn an rapóirtéir do chaingne ionadaíocha faoin dlí 
príobháideach gan sainordú na dtomhaltóirí lena mbaineann, mar níl imeacht ón gcóras “opt-
in” sin ag teacht lenár dtraidisiún dlí Eorpach. Ní mór go mbeadh mar réamhriachtanas do 
chomhshásaimh toiliú an tomhaltóra go ndéanfaí a éilimh a dheimhniú. Ní mór glacadh leis 
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áfach, nach mbeadh comhaontú coiteann ann i measc na n-íospartach líomhnaithe i dtaca le 
cur i bhfeidhm chóras “rogha an diúltaithe” i gcás díospóidí beaga, ós rud é nach mbainfidís 
tairbhe dhíreach as aon chúiteamh a d’fhéadfadh a bheith ann.

3. Eintitis cháilithe a mhaoiniú: Níor cheart baint a bheith ag tacaíocht stáit le maoiniú na 
n-eintiteas cáilithe i gcás ar bith. I gcás mar sin, ní mór feidhm a bheith ag prionsabal an 
chomhionannais maidir le gearánaigh agus cosantóirí agus níor cheart buntáiste a thabhairt do 
cheachtar den dá thaobh. 

4. Táillí dlíodóirí: Níor cheart do chaingne ionadaíocha díospóidí a spreagadh nach 
bhfuil gá leo ó thaobh na bpáirtithe lena mbaineann de. Ba cheart do na Ballstáit cosc a chur 
ar an bhféidearthacht táillí teagmhasacha a bheith ann.  

5. Próiseas na ndíospóidí: Ní cheart do mhéid aon chúitimh ionchasaigh a bheith níos mó 
ná méid an leighis a d’fhéadfaí a fháil i gcaingean aonair. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, 
mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é aidhm na Treorach seo eintitis 
cháilithe, a dhéanann ionadaíocht do 
chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú 
chun leigheas a lorg trí chaingne 
ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar 
fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na 
heintitis cháilithe a bheith in ann a iarraidh 
go ndéanfaí sárú a stopadh nó a 
thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur 
tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail 
cúiteamh, deisiú nó laghdú praghsanna de 
réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe náisiúnta.

(1) Is é aidhm na Treorach seo eintitis 
cháilithe, a dhéanann ionadaíocht ar 
chomhleasanna tomhaltóirí, a chumasú 
chun leigheas a lorg trí chaingne 
ionadaíocha i gcoinne sáruithe ar 
fhorálacha dhlí an Aontais. Ba cheart na 
heintitis cháilithe a bheith in ann a iarraidh 
go ndéanfaí sárú a stopadh nó a 
thoirmeasc, go ndéanfaí a dheimhniú gur 
tharla sárú agus sásamh a lorg, amhail 
cúiteamh, deisiú, athsholáthar, baint, nó 
laghdú praghsanna, foirceannadh 
conartha nó aisíocaíocht an phraghais a 
íocadh de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe 
náisiúnta.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
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Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá glactha ag an gCoimisiún 
tograí reachtacha le haghaidh Rialachán 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gCoimisiún lena leasaítear Rialachán 
(CE) Uimh. 261/2004 lena mbunaítear 
rialacha comhchoiteanna maidir le 
cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i 
gcás nach gceadaítear do phaisinéir 
bordáil agus cealú nó moill fhada eitiltí 
agus Rialachán (CE) Uimh. 2027/97 
maidir le dliteanas aeriompróra i ndáil le 
hiompar paisinéirí agus a gcuid bagáiste 
d’aer30 agus le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir le cearta agus 
oibleagáidí ceart paisinéirí iarnróid.31Is 
iomchuí, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh 
go ndéanfadh an Coimisiún a mheas, 
bliain amháin i ndiaidh theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo, an bhfuil 
leibhéal leordhóthanach cosanta á 
sholáthar ag rialacha an Aontais i réimse 
chearta na bpaisinéirí aeir agus iarnróid, 
atá inchomparáide leis an leibhéal 
cosanta dá bhforáiltear sa Treoir seo, 
agus go dtiocfadh sé ar aon chonclúidí is 
gá maidir le raon feidhme na Treorach 
seo.

scriosta

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart eintitis cháilithe a bheith 
in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm 
leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a 
dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i 

(16) Ba cheart eintitis cháilithe a bheith 
in ann bearta a lorg a bhfuil sé mar aidhm 
leo éifeachtaí leanúnacha an tsáraithe a 
dhíothú. Ba cheart na bearta sin a bheith i 
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bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an 
trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, 
athsholáthar, laghdú praghsanna, 
foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an 
phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, 
de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil 
faoi dhlíthe náisiúnta.

bhfoirm ordú sásaimh lena gcuirtear an 
trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, 
athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, 
foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an 
phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, 
de réir mar is iomchuí agus mar atá ar fáil 
faoi dhlíthe náisiúnta.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Féadfaidh na Ballstáit ceangal a 
chur ar eintitis cháilithe leordhóthain 
faisnéise a sholáthar chun tacú le caingean 
ionadaíoch le haghaidh sásaimh, lena n-
áirítear tuairisc ar an ngrúpa tomhaltóirí 
lena mbaineann an sárú agus na ceisteanna 
fíorais agus dlí atá le réiteach sa chaingean 
ionadaíoch. Níor cheart ceangal a bheith ar 
an eintiteas cáilithe gach tomhaltóir ar leith 
a mbaineann an sárú leo a shainaithint chun 
an chaingean a thionscnamh. I gcaingne 
ionadaíocha ar shásamh ba cheart don 
chúirt nó údarás riaracháin a fhíorú ag an 
gcéim is luaithe is féidir de na himeachtaí 
an bhfuil cás oiriúnach lena thabhairt mar 
chaingean ionadaíoch, i bhfianaise chineál 
an tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí 
a bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann.

(18) Féadfaidh na Ballstáit ceangal a 
chur ar eintitis cháilithe faisnéis 
leordhóthanach a sholáthar chun tacú le 
caingean ionadaíoch le haghaidh sásaimh, 
lena n-áirítear cur síos ar an ngrúpa 
tomhaltóirí lena mbaineann an sárú agus na 
ceisteanna fíorais agus dlí atá le réiteach sa 
chaingean ionadaíoch. Ba cheart ceangal a 
bheith ar an eintiteas cáilithe gach 
tomhaltóir ar leith a mbaineann an sárú leo 
a shainaithint, agus a réamhthoiliú a fháil 
i dtaca le bheith rannpháirteach sa 
chaingean ionadaíoch, chun an chaingean 
a thionscnamh. I gcaingne ionadaíocha ar 
shásamh ba cheart don chúirt nó údarás 
riaracháin a fhíorú ag an gcéim is luaithe is 
féidir de na himeachtaí an bhfuil cás 
oiriúnach lena thabhairt mar chaingean 
ionadaíoch, i bhfianaise chineál an 
tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a 
bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a 
mbaineann an cleachtas céanna leo 
inaitheanta agus gur bhain díobháil 

(20) I gcás ina bhfuil tomhaltóirí a 
mbaineann an cleachtas céanna leo 
inaitheanta agus gur bhain díobháil 
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inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse 
ama nó ceannachán, i gcás conarthaí 
fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, 
féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an 
grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo 
a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne 
ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an 
chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an 
trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a 
sholáthar, amhail céannacht na 
dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an 
chleachtais. Ar chúiseanna luais agus 
éifeachtúlachta, sna cásanna seo ba cheart 
do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe 
náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis 
a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe
dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh 
eisiúint an ordaithe gan é a bheith 
riachtanach a sainordú aonair a thabhairt 
sula neisítear an tordú sásaimh.

inchomparáide dóibh i ndáil le tréimhse 
ama nó ceannachán, i gcás conarthaí 
fadtéarmacha tomhaltóirí mar shampla, 
féadfaidh an chúirt nó údarás riaracháin an 
grúpa tomhaltóirí a mbaineann an sárú leo 
a shainiú go soiléir i gcúrsa na caingne 
ionadaíche. Go háirithe, d’fhéadfadh an 
chúirt nó údarás riaracháin iarraidh ar an 
trádálaí a rinne sárú faisnéis ábhartha a 
sholáthar, amhail céannacht na 
dtomhaltóirí lena mbaineann agus fad an 
chleachtais. Ar chúiseanna luais agus 
éifeachtúlachta, sna cásanna seo ba cheart 
do na Ballstáit, i gcomhréir lena ndlíthe 
náisiúnta, breithniú a dhéanamh ar an deis 
a sholáthar do thomhaltóirí tairbhe
dhíreach a bhaint as ordú sásaimh i ndiaidh 
eisiúint an ordaithe agus é a cheangal 
orthu a sainordú aonair a thabhairt sula n-
eisítear an t-ordú sásaimh.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) I gcásanna íseal-luacha ní dócha go 
dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean 
chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh 
fhiú an tairbhe an trioblóid don duine 
aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i 
gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh 
an caillteanas comhiomlán a bheith 
suntasach. I gcásanna den sórt sin, 
féadfaidh cúirt nó údarás a mheas go bhfuil 
sé díréireach cistí a dháileadh ar na 
tomhaltóirí lena mbaineann, mar go bhfuil 
an iomarca dua ag baint leis nó mar go 
bhfuil sé neamhphraiticiúil mar shampla. 
Dá bhrí sin, bheadh sé níos fearr na cistí a 
fhaightear mar shásamh trí chaingne 
ionadaíocha a úsáid chun críche 
comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus 
ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí 
ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do 
thomhaltóirí, feachtais feasachta nó 

(21) I gcásanna íseal-luacha ní dócha go 
dtabharfaidh mórán tomhaltóirí caingean 
chun a gcearta a fhorfheidhmiú mar nárbh 
fhiú an tairbhe an trioblóid don duine 
aonair. Má tá an cleachtas céanna i gceist i 
gcás roinnt tomhaltóirí áfach, d’fhéadfadh 
an caillteanas comhiomlán a bheith
suntasach. I gcásanna den sórt sin, 
d’ainneoin cheart na dtomhaltóirí aonair 
cúiteamh a éileamh, féadfaidh cúirt nó 
údarás a mheas go bhfuil sé díréireach cistí 
a dháileadh ar na tomhaltóirí lena 
mbaineann, mar go bhfuil an iomarca dua 
ag baint leis nó mar go bhfuil sé 
neamhphraiticiúil mar shampla. Dá bhrí 
sin, bheadh sé níos fearr na cistí a 
fhaightear mar shásamh trí chaingne 
ionadaíocha a úsáid chun críche 
comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus 
ba cheart iad a dhíriú ar chuspóir poiblí 
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gluaiseachtaí tomhaltóirí. ábhartha, amhail ciste cúnaimh dlí do 
thomhaltóirí, feachtais feasachta nó 
gluaiseachtaí tomhaltóirí. Níor cheart na 
cistí a shannadh don eintiteas cáilithe a 
thug an chaingean, ionas go seachnófar 
coinbhleachtaí leasa.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Déantar foráil sa Treoir seo maidir 
le sásra nós imeachta, nach ndéanann 
difear do na rialacha lena mbunaítear 
cearta substainteacha tomhaltóirí do 
leigheasanna conarthacha agus 
neamhchonarthacha sa chás go ndearna 
sárú díobháil dá leasanna, cosúil leis an 
gceart chun cúitimh le haghaidh damáistí, 
foirceannadh conartha, aisíocaíocht, 
athsholáthar, deisiú nó praghsanna a 
laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag 
lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt 
ach sa chás go ndéanann dlí an Aontais nó 
an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta 
substainteacha den sórt sin.

(23) Déantar foráil sa Treoir seo maidir 
le sásra nós imeachta, nach ndéanann 
difear do na rialacha lena mbunaítear 
cearta substainteacha tomhaltóirí do 
leigheasanna conarthacha agus 
neamhchonarthacha sa chás go ndearna 
sárú díobháil dá leasanna, amhail an ceart 
chun cúitimh le haghaidh damáistí, 
foirceannadh conartha, aisíocaíocht, 
athsholáthar, baint, deisiú nó praghsanna a 
laghdú. Ní fhéadfar caingean ionadaíoch ag 
lorg sásaimh faoin Treoir seo a thabhairt 
ach i gcás ina ndéanann dlí an Aontais nó 
an dlí náisiúnta foráil maidir le cearta 
substainteacha den sórt sin.

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart eintitis cháilithe a bheith 
go hiomlán trédhearcach maidir le foinse 
mhaoiniú a ngníomhaíochta go ginearálta 
agus maidir leis na cistí atá ag tacú le 
caingean ionadaíoch shonrach maidir le 
sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó 
na húdaráis riaracháin in ann a mheas an 
ann do choinbhleacht leasa idir an 
maoinitheoir tríú páirtí agus an teintiteas 
cáilithe agus chun rioscaí dlíthíochta mí-

(25) Le linn gach céime den phróiseas, 
ba cheart eintitis cháilithe a bheith go 
hiomlán trédhearcach maidir le foinse 
chistiú a ngníomhaíochta go ginearálta 
agus maidir leis na cistí atá ag tacú le 
caingean ionadaíoch shonrach maidir le 
sásamh ionas go mbeidh na cúirteanna nó 
na húdaráis riaracháin in ann a mheas an 
ann do choinbhleacht leasa idir an 
maoinitheoir tríú páirtí agus an t-eintiteas 
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úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an 
bhfuil leordhóthain acmhainní ag an 
maoinitheoir tríú páirtí chun a ghealltanais 
airgeadais don eintiteas cáilithe a 
chomhlíonadh. Leis an bhfaisnéis a 
sholáthraíonn an teintiteas cáilithe don 
chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun 
maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, 
ba cheart an chúirt nó an túdarás sin a 
bheith in ann a mheas an bhféadfadh an 
tríú páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós 
imeachta an eintitis cháilithe i gcomhthéacs 
na caingne ionadaíche, lena náirítear 
maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag 
cur maoiniú ar fáil do chaingean 
ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne 
cosantóir ar iomaitheoir de chuid 
sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne 
cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe 
spleách air. Má dheimhnítear aon cheann 
de na himthosca sin, ba cheart an 
chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás 
riaracháin chun ceangal a chur ar an 
eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a 
dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an 
eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach.

cáilithe agus chun rioscaí dlíthíochta mí-
úsáidí a sheachaint agus chun a mheas an 
bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag an 
maoinitheoir tríú páirtí chun a ghealltanais 
airgeadais don eintiteas cáilithe a 
chomhlíonadh. Leis an bhfaisnéis a 
sholáthraíonn an t-eintiteas cáilithe don 
chúirt nó don údarás riaracháin atá i mbun 
maoirseachta ar an gcaingean ionadaíoch, 
ba cheart an chúirt nó an t-údarás sin a 
bheith in ann a mheas an bhféadfadh tríú 
páirtí tionchar a imirt ar chinntí nós 
imeachta an eintitis cháilithe i gcomhthéacs 
na caingne ionadaíche, lena n-áirítear 
maidir le socraíochtaí, agus an bhfuil sé ag 
cur maoiniú ar fáil do chaingean 
ionadaíoch le haghaidh sásaimh i gcoinne 
cosantóir ar iomaitheoir de chuid 
sholáthróir an mhaoinithe é nó i gcoinne 
cosantóir a bhfuil soláthróir an mhaoinithe 
spleách air. Má dheimhnítear aon cheann 
de na himthosca sin, ba cheart an 
chumhacht a bheith ag an gcúirt nó údarás 
riaracháin chun ceangal a chur ar an 
eintiteas cáilithe an maoiniú ábhartha a 
dhiúltú agus, más gá, chun seasamh an 
eintitis cháilithe a dhiúltú i gcás sonrach.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Chun go n-éireoidh le caingean 
ionadaíoch, tá sé riachtanach a áirithiú go 
gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba 
cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go 
bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur 
measadh go raibh cleachtas trádálaí ina 
shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a 
chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon 
chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag 
na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe 
chun sásamh a fháil. An riosca dá gclú a 
ghabhann le faisnéis faoi shárú a 
scaipeadh, tá sin tábhachtach freisin chun 

(31) Chun go n-éireoidh le caingean 
ionadaíoch, tá sé riachtanach a áirithiú go 
gcuirtear tomhaltóirí ar an eolas fúithi. Ba 
cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas go 
bhfuil caingean ionadaíoch ar siúl, gur 
measadh go raibh cleachtas trádálaí ina 
shárú ar an dlí, faoina gcearta nuair a 
chinntear go bhfuil sárú ann agus faoi aon 
chéimeanna atá le tógáil ina dhiaidh sin ag 
na tomhaltóirí lena mbaineann, go háirithe 
chun sásamh a fháil. Na rioscaí dá gclú a 
ghabhann le faisnéis faoi shárú a 
scaipeadh, tá siad tábhachtach freisin chun 



PE627.831v02-00 10/25 AD\1169652GA.docx

GA

trádálaithe a dhíspreagadh ó chearta 
tomhaltóirí a shárú.

trádálaithe a dhíspreagadh ó chearta 
tomhaltóirí a shárú d’aon ghnó.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Treoir seo leagtar amach 
rialacha a chuireann ar a gcumas d'eintitis 
cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt 
atá dírithe ar comhleasanna tomhaltóirí a 
chosaint, agus áirithítear go bhfuil cosaintí 
iomchuí ann chun dlíthíocht mhí-úsáideach 
a sheachaint.

1. Leis an Treoir seo leagtar amach 
rialacha a chuireann ar a gcumas d’eintitis 
cháilithe caingne ionadaíocha a thabhairt 
atá dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a 
chosaint, i gcás olldíobhála, agus 
áirithítear go bhfuil cosaintí iomchuí ann 
chun dlíthíocht mhí-úsáideach a 
sheachaint.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní chuirfidh an Treoir seo cosc ar 
na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a 
choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun 
modhanna nós imeachta eile a chur ar fáil 
d'eintitis cháilithe nó d'aon duine eile lena 
mbaineann chun caingne a thabhairt atá 
dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a 
chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

2. Tá comhchuibhiú íosta mar aidhm 
leis an Treoir seo agus ní chuirfidh sí cosc 
ar na Ballstáit forálacha a ghlacadh nó a 
choimeád i bhfeidhm atá ceaptha chun 
modhanna nós imeachta eile a chur ar fáil 
d'eintitis cháilithe nó d’aon duine eile lena 
mbaineann chun caingne a thabhairt atá 
dírithe ar chomhleasanna tomhaltóirí a 
chosaint ar an leibhéal náisiúnta.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i 
gcoinne sáruithe ag trádálaithe ar na 

1. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le caingne ionadaíocha a thugtar i 
gcoinne sáruithe ag trádálaithe ar na 
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forálacha de chuid dhlí an Aontais a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann
díobháil do chomhleasanna tomhaltóirí 
nó a d’fhéadfadh díobháil a dhéanamh 
dóibh. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe 
intíre agus trasteorann, lena n-áirítear 
cásanna ina bhfuil deireadh tagtha leis na 
sáruithe sula bhfuil tús curtha leis an 
gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil críoch 
curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

forálacha de chuid dhlí an Aontais a 
liostaítear in Iarscríbhinn I a dhéanann 
olldíobháil do chomhleasanna tomhaltóirí 
nó a d’fhéadfadh olldíobháil a dhéanamh 
dóibh. Beidh feidhm aici maidir le sáruithe 
lena mbaineann gné Aontais, lena n-
áirítear cásanna ina bhfuil deireadh tagtha 
leis na sáruithe sula bhfuil tús curtha leis 
an gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil 
críoch curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Ní thiocfaidh an chaingean 
ionadaíoch in áit cheart an tomhaltóra 
cúiteamh aonair a fháil, dá bhforáiltear i 
ndlí sonrach de chuid an Aontais, i gcás 
sáraithe ag trádálaithe ar fhorálacha dhlí 
an Aontais.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le dlí an Aontais atá á 
athbhreithniú de réir mar a liostaítear in 
Iarscríbhinn III (nua).

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) ciallaíonn ‘olldíobháil’ sárú 
forleathan lena mbaineann gné Aontais 
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ag trádálaithe ar na forálacha de chuid 
dhlí an Aontais a liostaítear in 
Iarscríbhinn I a dhéanann díobháil do 
chomhleasanna líon suntasach 
tomhaltóirí nó a d’fhéadfadh díobháil a 
dhéanamh dóibh.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) ciallaíonn “sárú forleathan lena 
mbaineann gné Aontais” sárú forleathan 
a rinne nó a dhéanann díobháil nó ar 
dócha go ndéanfaidh sé díobháil, do 
chomhleasanna na dtomhaltóirí in dhá 
thrian de na Ballstáit ar a laghad agus an 
dá thrian sin cothrom le dhá thrian de 
dhaonra an Aontais, ar a laghad.

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tá sé bunaithe go cuí de réir dlí 
Ballstáit;

(a) tá sé bunaithe go cuí de réir dlí 
Ballstáit agus tá sé cláraithe ar liosta in 
aireacht inniúil Bhallstát na cuideachta;

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tá sé bunaithe le trí bliana ar a 
laghad agus tá sé gníomhach ar bhonn 
leanúnach le linn na trí bliana roimhe 
sin;
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Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) cuireann na Ballstáit liosta na n-
eintiteas cáilithe agus aon nuashonrú ar 
an liosta in iúl don Choimisiún.

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) tá go leor acmhainní airgeadais 
agus acmhainní daonna aige chomh 
maith le saineolas dlí chun ionadaíocht a 
dhéanamh ar roinnt éilitheoirí agus chun 
gníomhú chun a leasanna siúd.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) tá nasc díreach idir na cuspóirí is 
tábhachtaí atá ag na heintitis agus na 
cearta arna ndeonú le dlí an Aontais, a 
líomhnaítear gur sáraíodh iad agus a 
dtugtar an chaingean ina leith;

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) is chun leasa an phobail é.
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Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil 
eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí 
poiblí neamhspleácha go háirithe 
incháilithe le haghaidh stádas an eintitis 
cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit 
eagraíochtaí tomhaltóirí a dhéanann 
ionadaíocht ar bhaill ó níos mó ná Ballstát 
amháin a ainmniú mar eintiteas cáilithe.

3. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil 
eagraíochtaí bunaithe nó ad-hoc a 
dhéanann cosaint ar leas poiblí,
eagraíochtaí tomhaltóirí agus comhlachtaí 
poiblí neamhspleácha go háirithe 
incháilithe le haghaidh stádas an eintitis 
cháilithe. Féadfaidh na Ballstáit 
eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht ar 
bhaill ó níos mó ná Ballstát amháin a 
ainmniú mar eintitis cháilithe.

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun orduithe urghaire a lorg, ní bheidh ar 
eintitis cháilithe sainordú a fháil ó na 
tomhaltóirí aonair lena mbaineann ná 
fianaise de chaillteanas ná damáiste iarbhír 
a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena 
mbaineann de ná fianaise de rún ná faillí ó 
thaobh an trádálaí de.

Chun orduithe urghaire a lorg, beidh ar 
eintitis cháilithe sainordú a fháil ó na 
tomhaltóirí aonair lena mbaineann nó 
fianaise de chaillteanas nó damáiste iarbhír 
a sholáthar ó thaobh na dtomhaltóirí lena 
mbaineann de nó fianaise de rún nó faillí ó 
thaobh an trádálaí de.

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Ordú sásaimh, a chuireann an 
trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, 
athsholáthar, laghdú praghsanna, 
foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an 
phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar 
de réir mar is iomchuí.
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Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na 
Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i 
dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt 
chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an 
trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, 
athsholáthar, laghdú praghsanna, 
foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an 
phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, 
de réir mar is iomchuí. Féadfaidh an 
Ballstát a cheangal go bhfaighfear sainordú 
na dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula 
ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula 
n-eiseofar ordú sásaimh.

Chun críocha Airteagal 5(3), áiritheoidh na 
Ballstáit go bhfuil eintitis cháilithe i 
dteideal caingne ionadaíocha a thabhairt 
chun ordú sásaimh a lorg, lena gcuirtear an 
trádálaí faoi oibleagáid cúiteamh, deisiú, 
athsholáthar, baint, laghdú praghsanna, 
foirceannadh conartha nó aisíocaíocht an 
phraghais a íocadh, inter alia, a sholáthar, 
de réir mar is iomchuí. Déanfaidh Ballstát 
a cheangal go bhfaighfear sainordú na 
dtomhaltóirí aonair lena mbaineann sula 
ndéanfar cinneadh dearbhaitheach nó sula 
n-eiseofar ordú sásaimh.

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an t-eintiteas cáilithe faisnéis 
leordhóthanach a sholáthar de réir mar a 
cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú 
leis an gcaingean, lena n-áirítear tuairisc ar 
na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean 
leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá 
le réiteach.

Ní mór don eintiteas cáilithe faisnéis 
leordhóthanach a sholáthar de réir mar a 
cheanglaítear faoin dlí náisiúnta chun tacú 
leis an gcaingean, lena n-áirítear cur síos ar 
na tomhaltóirí a mbaineann an chaingean 
leo agus na ceisteanna fíorais agus dlí atá 
le réiteach, agus léiriú go bhfuil deireadh 
tagtha leis an nós imeachta éilimh, i gcás 
ina gcosnaítear cearta na dtomhaltóirí le 
rialacháin réamhshainithe éileamh-
bhunaithe.

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú



PE627.831v02-00 16/25 AD\1169652GA.docx

GA

2. De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na 
Ballstáit cúirt nó údarás riaracháin a 
chumhachtú chun cinneadh 
dearbhaitheach a eisiúint, seachas ordú 
sásaimh, maidir le dliteanas an trádálaí i 
leith na dtomhaltóirí a ndearnadh 
díobháil dóibh de dheasca sárú ar dhlí de 
chuid an Aontais a liostaítear in 
Iarscríbhinn I, i gcásanna a bhfuil údar 
cuí leo nuair is casta sásamh aonair a 
chainníochtú mar gheall ar shaintréithe 
na díobhála ar leith do na tomhaltóirí lena 
mbaineann.

2. Áiritheoidh na Ballstáit nach féidir 
le heintitis cháilithe an sainordú a fháil 
ach amháin ó thomhaltóir aonair, tar éis 
don eintiteas cáilithe na tomhaltóirí aonair 
sin a chur ar lán-eolas i scríbhinn maidir 
leis na nithe seo a leanas: (i) gach gné 
ábhartha den nós imeachta 
comhchoiteann; (ii) an fhéidearthacht do
thomhaltóirí éileamh a dhéanamh ar dtús 
go díreach leis an trádálaí gan 
idirghabháil an eintitis cháilithe nó trí 
ionadaíocht a ndlíodóra nó ionadaithe 
eile arna gceadú faoin dlí náisiúnta; agus
(iii) aon rogha atá ar fáil le haghaidh 
ceart cúitimh aonair, lena n-áirítear na 
roghanna sin faoi Threoir 2013/11/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir 
le réiteach malartach díospóide.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 –mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tá na tomhaltóirí lena mbaineann 
an sárú inaitheanta agus bhain díobháil 
inchomparáide dóibh mar gheall ar an 
gcleachtas céanna i ndáil le tréimhse ama 
nó ceannachán. I gcásanna den sórt sin, 
ní bheidh an ceanglas sainordú na 
dtomhaltóirí aonair lena mbaineann a 
fháil ina choinníoll chun an chaingean a 
thionscnamh. Díreofar an sásamh ar na 
tomhaltóirí lena mbaineann;

scriosta

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) d’fhulaing na tomhaltóirí méid 
beag caillteanais agus bheadh sé 

scriosta
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díréireach an sásamh a dháileadh orthu. I 
gcásanna den sórt sin, áiritheoidh na 
Ballstáit nach mbeidh sainordú na 
dtomhaltóirí aonair lena mbaineann ina 
cheanglas. Díreofar an sásamh ar 
chuspóir poiblí a fhreastalaíonn ar 
chomhleasanna tomhaltóirí.

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Beidh san áireamh san fhaisnéis a 
bheidh le soláthar ag na heintitis cháilithe 
sa bhreis ar Airteagal 6.2.ii na nithe seo a 
leanas: (i) céannacht an eintitis cháilithe 
agus a leas dhlisteanach i bhforálacha 
ábhartha dhlí an Aontais; (ii) gach céim 
fhéidearthach a bhaineann leis an nós 
imeachta comhchoiteann agus fad measta 
gach céime; (iii) bealaí nó easpa bealaí 
lenar féidir le tomhaltóirí atá 
rannpháirteach tionchar a imirt ar 
chinntí an eintitis cháilithe maidir leis an 
nós imeachta comhchoiteann ar bhonn 
aonair nó comhchoiteann; (iv) faisnéis 
shoiléir maidir le haon chostas a 
bhaineann leis an nós imeachta 
comhchoiteann a d’fhéadfaí a ghearradh 
ar na tomhaltóirí aonair nó a choinneáil 
siar uathu, lena n-áirítear sampla ríomha 
i dtaca le conas a d’fhéadfadh costais den 
sórt sin tionchar a imirt ar an gcúiteamh 
féidearthach nó cineál eile sásaimh a 
d’fhéadfadh tomhaltóirí aonair a fháil;
agus (v) faisnéis mhionsonraithe maidir le 
conas a gheobhaidh tomhaltóirí aonair a 
gcúiteamh nó cineál eile sásaimh agus 
cathain a gheobhaidh siad é, i gcás ina n-
éireoidh leis an nós imeachta 
comhchoiteann.



PE627.831v02-00 18/25 AD\1169652GA.docx

GA

Leasú 32
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. An t-eintiteas cáilithe a bhfuil ordú 
sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á 
lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa 
chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le 
haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta 
agus foinse na gcistí atá sé a úsáid chun 
tacú leis an gcaingean. Léireoidh sé go 
bhfuil acmhainní airgeadais
leordhóthanacha aige chun ionadaíocht a 
dhéanamh ar leasanna is fearr na 
dtomhaltóirí lena mbaineann agus chun aon 
chostais dhíobhálacha a sheasamh sa chás 
go dteipfeadh ar an gcaingean.

1. An t-eintiteas cáilithe a bhfuil ordú 
sásaimh dá dtagraítear in Airteagal 6(1) á 
lorg aige, dearbhóidh sé go luath sa 
chaingean foinse na gcistí a úsáidtear le 
haghaidh a ghníomhaíochta go ginearálta 
agus foinse na gcistí atá á n-úsáid aige 
chun tacú leis an gcaingean, le linn an nós 
imeachta iomlán. Léireoidh sé ar 
bhealach trédhearcach go bhfuil 
acmhainní leordhóthanacha aige chun 
ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna is 
fearr na dtomhaltóirí lena mbaineann agus 
chun aon chostais dhíobhálacha a 
sheasamh i gcás ina dteipfeadh ar an 
gcaingean.

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Áiritheoidh na Ballstáit, tar éis 
caingean ionadaíoch rathúil gurb iad na 
tomhaltóirí lena mbaineann amháin a 
thairbheoidh ón gcúiteamh atá le híoc ag 
an gcuideachta; aon chostas foirne nó 
dlíthiúil, féadfar é a bhaint as mura n-
aisíocfar é leis an eintiteas cáilithe ar 
bhealach eile.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Ní mór don eintiteas cáilithe féin 
na costais a sheasamh d’aon chaingean 
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ionadaíoch a chailltear.

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcuirfidh an chúirt nó an t-údarás 
riaracháin ceangal ar an trádálaí a rinne 
sárú na tomhaltóirí a ndearnadh difear 
dóibh a chur ar an eolas ar a chostas féin 
faoi na cinntí críochnaitheacha ina 
bhforáiltear maidir le bearta dá dtagraítear 
in Airteagal 5 agus in Airteagal 6, agus na 
socraíochtaí ceadaithe dá dtagraítear in 
Airteagal 8, trí mhodhanna atá iomchuí in 
imthosca an cháis agus laistigh de 
theorainneacha ama sonraithe, lena n-
áirítear, más iomchuí, trí fhógra a thabhairt
do gach tomhaltóir ar leith lena mbaineann.

(1) Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfaidh an chúirt nó an t-údarás 
riaracháin na tomhaltóirí a ndearnadh 
difear dóibh a chur ar an eolas ar a chostas 
féin faoi na cinntí críochnaitheacha ina 
ndéantar foráil maidir le bearta dá 
dtagraítear in Airteagal 5 agus in Airteagal 
6, agus na socraíochtaí ceadaithe dá 
dtagraítear in Airteagal 8, trí mhodhanna 
atá iomchuí in imthosca an cháis agus 
laistigh de theorainneacha ama sonraithe, 
lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, trí 
fhógra a thabhairt do gach tomhaltóir ar 
leith lena mbaineann.

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcuirfear faisnéis ar fáil don phobal ar 
bhealach inrochtana maidir le 
comhchaingean atá ar na bacáin, atá ar 
siúl agus atá dúnta, i.e. ar shuíomh 
gréasáin poiblí.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus An t-eintiteas cáilithe a bhfuil fíorais agus 
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fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go 
réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an 
gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an t-
eintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú 
an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás 
riaracháin a ordú, i gcomhréir leis na 
rialacha náisiúnta nós imeachta, go 
dtabharfaidh an cosantóir an fhianaise sin i 
láthair, faoi réir na rialacha de chuid an 
Aontais agus na rialacha náisiúnta is 
infheidhme maidir le rúndacht.

fianaise curtha i láthair aige atá le fáil go 
réasúnach agus ar leor iad chun tacú leis an 
gcaingean ionadaíoch, má shonraíonn an t-
eintiteas sin tuilleadh fianaise atá faoi rialú 
an chosantóra, áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh an chúirt nó an t-údarás 
riaracháin a ordú go dtabharfaidh an 
cosantóir an fhianaise sin i láthair. Beidh 
an tordú sin bunaithe ar mheasúnú ar an 
ngá atá leis an nochtadh arna iarraidh, ar 
raon an nochta agus ar chomhréireacht 
an nochta, i gcomhréir le rialacha 
náisiúnta nós imeachta agus faoi réir na 
rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le 
rúndacht.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Déanfaidh na Ballstáit na bearta 
riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na 
costais nós imeachta a bhaineann le 
caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais 
ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go 
héifeachtach na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail 
teorainn a chur leis na táillí cúirte nó 
riaracháin is infheidhme, rochtain ar 
chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá, 
nó maoiniú poiblí a sholáthar dóibh chun 
na críche sin.

(1) Déanfaidh na Ballstáit na bearta 
riachtanacha lena áirithiú nach bhfuil na 
costais nós imeachta a bhaineann le 
caingne ionadaíocha ina mbaic airgeadais 
ar eintitis cháilithe an ceart a fheidhmiú go 
héifeachtach na bearta dá dtagraítear in 
Airteagal 5 agus Airteagal 6 a lorg, amhail 
teorainn a chur leis na táillí cúirte nó 
riaracháin is infheidhme, rochtain ar 
chúnamh dlíthiúil a dheonú dóibh más gá.

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tráth nach déanaí ná bliain tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo, 
déanfaidh an Coimisiún a mheas an 
bhfuil an leibhéal cosanta do chearta 

scriosta
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tomhaltóirí faoi na rialacha maidir le 
cearta paisinéirí aeir agus iarnróid 
inchomparáide leis an leibhéal cosanta dá 
bhforáiltear faoin Treoir seo. Más 
amhlaidh cás, tá sé beartaithe ag an 
gCoimisiún tograí iomchuí a dhéanamh is 
féidir a bheith i gceist leo, go háirithe, na 
gníomhartha dá dtagraítear i bpointe 10 
agus i bpointe 15 d’Iarscríbhinn I a 
bhaint as raon feidhme chur i bhfeidhm 
na Treorach seo mar a shainítear sin in 
Airteagal 2.

Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Feabhra 2004 lena 
mbunaítear comhrialacha maidir le 
cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i 
gcás nach gceadófar dóibh bordáil agus i 
gcás ina gcuirfear eitiltí ar ceal nó i gcás 
ina gcuirfear moill fhada orthu, agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 
295/91 (IO L 46, 17.2.2004, lch. 1).

scriosta

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le 
cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid 
(IO L 315, 3.12.2007, lch. 14).

scriosta

Leasú 42
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Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – pointe 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir 
le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar 
muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena 
leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 
2006/2004 (IO L 334, 17.12.2010, lch. 1).

scriosta

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn I – pointe 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le 
cearta paisinéirí in iompar de bhus agus 
de chóiste agus lena leasaítear Rialachán 
(CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 1).

scriosta

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn II a (nua) - teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

IARSCRÍBHINN III LIOSTA DE DHLÍ 
AN AONTAIS DÁ dTAGRAÍTEAR IN 
AIRTEAGAL 2(4)

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn II a (nua) - pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(1) Rialachán (CE) Uimh. 261/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 11 Feabhra 2004 lena 
mbunaítear comhrialacha maidir le 
cúiteamh agus cúnamh do phaisinéirí i 
gcás nach gceadófar dóibh bordáil agus i 
gcás ina gcuirfear eitiltí ar ceal nó i gcás 
ina gcuirfear moill fhada orthu, agus lena 
n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 
295/91 (IO L 46, 17.2.2004, lch. 1).
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