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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

24.3.2019 A8-0447/109

Leasú 109
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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 cuspóir 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 go 
mbeadh na heintitis cháilithe 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, díchur, 
laghdú praghsanna, foirceannadh 
conartha nó aisíocaíocht an phraghais a 
íocadh de réir mar atá ar fáil faoi dhlíthe 
náisiúnta.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/110

Leasú 110
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

Togra le haghaidh Treorach
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 iarnróid31. Is 
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.
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31 COM(2017) 548 final.

Or. en



AM\1180785GA.docx PE635.490v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

24.3.2019 A8-0447/111

Leasú 111
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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 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. 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 an cás 
oiriúnach lena thabhairt mar chaingean 
ionadaíoch, i bhfianaise chineál an 
tsáraithe agus shaintréithe na ndamáistí a 
bhain do na tomhaltóirí lena mbaineann.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/112

Leasú 112
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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 
gluaiseachtaí tomhaltóirí.

(21) I gcásanna íseal-luacha ní dócha go 
dtabharfadh formhór na dtomhaltóirí 
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 líon áirithe 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 
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.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/113

Leasú 113
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/114

Leasú 114
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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 
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 roimh thús a bheith curtha leis an 
gcaingean ionadaíoch nó sula bhfuil críoch 
curtha leis an gcaingean ionadaíoch.

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

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/115

Leasú 115
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. 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 
sárú ag trádálaithe ar fhorálacha dhlí an 
Aontais.

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/116

Leasú 116
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/117

Leasú 117
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) ciallaíonn ‘olldíobháil’ sárú 
forleathan lena mbaineann gné Aontais 
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;

Or. en
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24.3.2019 A8-0447/118

Leasú 118
Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski
thar ceann Ghrúpa ENF

Tuarascáil A8-0447/2018
Geoffroy Didier
Caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint
(COM(2018)0184 – C8-0149/2018 – 2018/0089(COD))

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 b) 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.

Or. en


