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Mír 16

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

16. á mheas gur cheart an Gníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha a bheith bunaithe ar 
luachanna poiblí an Aontais lena 
gcosnaítear cearta na saoránach agus gur 
cheart é a bheith mar aidhm leis 
éiceachóras ar líne atá saibhir agus éagsúil 
a chruthú ag a bhfuil raon leathan seirbhísí 
ar líne, timpeallacht dhigiteach fhabhrach 
agus deimhneacht dhlíthiúil chun 
acmhainneacht iomlán an Mhargaidh 
Aonair Dhigitigh a scaoileadh;

16. á mheas gur cheart DSA a bheith 
bunaithe ar luachanna coiteanna Eorpacha 
lena gcosnaítear cearta na saoránach, na 
dtomhaltóirí agus na FBManna san 
Eoraip, ach é sin freisin ar bhonn níos 
forleithne ná an réimse eacnamaíoch sa 
mhéid go bhfuil cosaint le tabhairt do na 
cearta bunúsacha go léir i gcomhréir le 
bealach saoil na hEorpa, agus gur cheart é 
a bheith mar aidhm leis éiceachóras ar líne 
atá saibhir agus éagsúil a chruthú ag a 
bhfuil raon leathan seirbhísí ar líne, 
timpeallacht dhigiteach iomaíoch, 
trédhearcacht agus deimhneacht dhlíthiúil 
chun acmhainneacht iomlán an Mhargaidh 
Aonair Dhigitigh a scaoileadh;
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J. de bhrí gur cheart do DSA a bheith 
gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679 
(‘GDPR’) ina leagtar amach creat dlíthiúil 
chun sonraí pearsanta a chosaint, do 
Threoir (AE) 2019/790 maidir le 
cóipcheart agus cearta gaolmhara sa 
Mhargadh Aonair Digiteach agus do 
Threoir 2002/58/CE maidir le sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus maidir le 
príobháideachas a chosaint san earnáil 
cumarsáide leictreonaí;

J. de bhrí gur cheart do DSA a bheith 
gan dochar do Rialachán (AE) 2016/679 
(‘GDPR’) ina leagtar amach creat dlíthiúil 
chun sonraí pearsanta a chosaint, do 
Threoir (AE) 2019/790 maidir le 
cóipcheart agus cearta gaolmhara sa 
Mhargadh Aonair Digiteach, do Threoir 
2010/13/AE maidir le comhordú 
forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le 
rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin 
sna Ballstáit agus a bhaineann le 
seirbhísí meán closamhairc a sholáthar 
agus do Threoir 2002/58/CE maidir le 
sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le 
príobháideachas a chosaint san earnáil 
cumarsáide leictreonaí;
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