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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/458

Leasú 458
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 50 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(50 a) I bhfianaise an ghá atá le 
forfheidhmiú éifeachtach a dhéanamh ar 
rialacha sonracha, lena n-áirítear 
rialacha áitiúla, lena rialáiltear cíosanna 
saoire gearrthéarmacha chun leas an 
phobail a áirithiú maidir le rochtain ar 
thithíocht inacmhainne agus chun 
ganntanas tithíochta cíosa fadtéarmacha 
a chomhrac, ba cheart d’ardáin ar líne 
seiceáil a dhéanamh i mbunachair sonraí 
a chuireann údaráis inniúla ar fáil agus 
uimhreacha clárúcháin a fhoilsiú maidir 
le cíosanna gearrthéarmacha saoire i gcás 
ina n-éilítear amhlaidh le dlí an Aontais 
nó leis an dlí náisiúnta, is cuma cé acu a 
mheastar nó nach meastar gur trádálaithe 
iad na daoine nádúrtha nó dlítheanacha a 
fhaigheann cíos amach saoire sa 
ghearrthéarma mar atá sainithe sa 
Rialachán seo.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/459

Leasú 459
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ainm agus seoladh ríomhphoist an 
duine aonair nó an eintitis a bhfuil an 
fógra a chur isteach aige, seachas i gcás 
faisnéis a mheastar go mbaineann ceann 
de na cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 
go 7 de Threoir 2011/93/AE leis;

scriosta

Or. en

Réasúnú

Tá sé ríthábhachtach go seachnófaí aon bhacainní nó aon éifeachtaí díspreagthacha 
d‘fhógraí a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le hábhar neamhdhleathach. Go háirithe agus 
fógra á thabhairt faoi na coireanna is tromchúisí, d’fhéadfaí fógróirí a dhíspreagadh nuair a 
iarrtar a n-ainm agus a seoladh orthu.

Dá bhrí sin, ba cheart an ceart a bheith ag daoine aonair fógra a thabhairt gan ainm a 
thabhairt – tá sé sin thar a bheith tábhachtach d’íospartaigh, agus do bhaill de ghrúpaí 
mionlaigh nó leochaileacha. Ar deireadh, tá foráil déanta cheana féin sa téacs maidir leis an 
rogha sonraí teagmhála a chur in iúl nó gan iad a chur in iúl, rud atá ag teacht salach ar 
Airteagal 14 – mír 4.
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/460

Leasú 460
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5 a. Gan dochar d’Airteagal 5 den 
Rialachán seo agus don oibleagáid 
gníomhú de bhun fógraí gan moill 
mhíchuí, tabharfaidh soláthraí na 
seirbhísí idirmheánacha fógra freisin 
d’fhaighteoir na seirbhíse a sholáthraigh 
an fhaisnéis, i gcás ina mbeidh sonraí 
teagmhála ar fáil, agus tabharfaidh sé 
deis dóibh freagra a thabhairt laistigh de 
thréimhse réasúnta ama sula ndéanfaidh 
sé nó sí caingean i gcoinne an ábhair ar 
tugadh fógra faoi.

Or. en

Réasúnú

IMCO INL (P9_TA(2020)0272) DSA: Feidhmiú an Mhargaidh Aonair a fheabhsú, mír 
53:“áitítear ar an gCoimisiún rochtain ar shásraí frithfhógra agus gearáin atá trédhearcach, 
éifeachtach, cothrom agus gasta a áirithiú” & Roinn N & A: “— faisnéis agus leigheasanna 
a sholáthar chun an cinneadh a chonspóid trí fhrithfhógra”. De réir dlí-eolaíocht na Cúirte 
Eorpaí um Chearta an Duine, beidh oibleagáid in aon dlí lena gceadaítear bearta sonracha 
blocála fógra réamhghníomhach a thabhairt dóibh siúd a bhféadfadh tionchar díreach a 
bheith acu orthu agus iad a chur ar an eolas (An Chúirt Eorpach um Chearta an Duine, 
Kharitonov v an Rúis, Iarratas Uimh.10795/14, mír 44; An Chúirt Eorpach um Chearta an 
Duine, agus daoine eile.
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/461

Leasú 461
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir 
le hardáin ar líne a cháilíonn mar 
mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de 
réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le 
Moladh 2003/361/CE.

Beidh feidhm ag an Roinn seo gan 
eisceacht maidir le hardáin tráchtála ar 
líne ach amháin má cháilíonn siad mar 
mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga de 
réir bhrí na hIarscríbhinne a ghabhann le 
Moladh 2003/361/CE agus mura 
gcáilíonn siad mar ardáin an-mhór ar 
líne mar a shainmhínítear in Airteagal 25 
den Rialachán seo, nó mura gcáilíonn 
siad ach mar sheirbhís neamhbhrabúis a 
bhfuil níos lú ná 100 000 úsáideoir 
gníomhach míosúil aici.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/462

Leasú 462
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh feidhm ag an mhír seo maidir 
le hardáin ar líne ar stórtha oideachais nó 
eolaíochta neamhbhrabúis iad, ar 
cartlanna digiteacha neamhbhrabúis iad 
agus ar leabharlanna digiteacha 
neamhbhrabúis iad.

Or. en



AM\1247013GA.docx PE702.829v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/463

Leasú 463
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 22 a
Trédhearcacht maidir le tomhaltas 

inbhuanaithe
I gcás ina gceadaíonn ardán ar líne do 
thomhaltóirí cianchonarthaí a chur i 
gcrích le trádálaithe, áiritheoidh sé go 
soláthraíonn sé faisnéis ar thionchar 
comhshaoil a dtáirgí agus seirbhísí do 
thomhaltóirí i bhfíor-am agus ar bhealach 
soiléir gan débhrí, ar faisnéis í amhail 
úsáid modhanna seachadta inbhuanaithe 
agus éifeachtúil, pacáistiú inbhuanaithe 
agus éiceolaíoch, agus na costais 
chomhshaoil a ghabhann le hearraí a 
chur ar ais i gcás aistarraingt ón 
margadh.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/464

Leasú 464
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 24 a
Trédhearcacht córais moltóra

1. Leagfaidh ardáin ar líne amach ina 
dtéarmaí agus coinníollacha agus trí 
acmhainn ainmnithe ar líne is féidir 
teacht air go díreach agus go héasca ó 
chomhéadan ar líne an ardáin ar líne 
nuair a mholtar ábhar, ar bhealach 
soiléir, inrochtana agus sothuigthe, na 
príomhpharaiméadair a úsáidtear ina 
gcórais mholta, chomh maith le haon 
roghanna atá ag faighteoir na seirbhíse 
chun na príomhpharaiméadair sin atá 
curtha ar fáil acu a mhodhnú nó tionchar 
a imirt orthu.
2. Áireofar na nithe seo a leanas, ar a 
laghad, ar na príomhpharaiméadair dá 
dtagraítear i mír 1:
(a) na critéir a úsáideann an córas 
iomchuí is suntasaí, ina n-aonar nó i 
dteannta a chéile, chun moltaí a 
chinneadh;
(b) tábhacht choibhneasta na 
bparaiméadar sin;
(c) cé na cuspóirí ar lena n-aghaidh a 
rinneadh an córas ábhartha a 
bharrfheabhsú; agus
(d) más infheidhme, míniú ar an ról atá 
ag iompraíocht fhaighteoirí na seirbhíse 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

maidir le conas a tháirgeann an córas 
ábhartha a aschuir.
Ní úsáidfear cosaint rún trádála ná 
maoine intleachtúla mar údar leis an 
bhfaisnéis a cheanglaítear faoin Airteagal 
seo a choinneáil siar.
3. I gcás ina bhfuil roghanna iomadúla ar 
fáil de bhun mhír 1, soláthróidh ardáin ar 
líne feidhm shoiléir ar féidir teacht go 
héasca uirthi ar a gcomhéadan ar líne ag 
ceadú d’fhaighteoir na seirbhíse a rogha 
thosaíochta a roghnú agus a mhodhnú 
tráth ar bith le haghaidh gach ceann de 
na córais mholtóra lena gcinntear ord 
coibhneasta na faisnéise a chuirtear 
faoina mbráid.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/465

Leasú 465
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh feidhm ag an Roinn seo 
maidir le hardáin ar líne a chuireann a 
seirbhísí ar fáil do mheánlíon faighteoirí 
gníomhacha míosúla na seirbhíse san 
Aontas atá cothrom le 45 mhilliún nó níos 
airde, arna ríomh i gcomhréir leis an 
modheolaíocht a leagtar amach sna 
gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear i 
mír 3.

1. Beidh feidhm ag an Roinn seo 
maidir le hardáin ar líne a dhéanann ar 
feadh ar a laghad ceithre mhí as a chéile 
a seirbhísí a sholáthar do mheánlíon 
faighteoirí gníomhacha míosúla na 
seirbhíse san Aontas atá cothrom le 
45 mhilliún nó níos airde, arna ríomh i 
gcomhréir leis an modheolaíocht a leagtar 
amach sna gníomhartha tarmligthe dá 
dtagraítear i mír 3. Ba cheart a chur san 
áireamh sa mhodheolaíocht sin aon 
imthosca teicniúla a d’fhéadfadh a bheith 
ina gcúis le faighteoirí gníomhacha 
míosúla na seirbhíse a bheith ina gcúis le 
gannáireamh nó ró-áireamh míosúil.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/466

Leasú 466
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 25 a
Ionadaithe dlíthiúla ardán ar líne an-

mhór
Sa bhreis ar na ceanglais a leagtar amach 
in Airteagal 11, ainmneoidh ardáin an-
mhór ar líne, i scríbhinn, duine 
dlítheanach nó nádúrtha chun gníomhú 
mar ionadaí dlíthiúil i ngach Ballstát ina 
dtairgeann an t-ardán an-mhór ar líne a 
sheirbhísí chun a chur ar chumas 
faighteoirí seirbhísí cumarsáid a 
dhéanamh leis go díreach, i gceann 
amháin de theangacha oifigiúla an 
Bhallstáit sin ar a laghad.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/467

Leasú 467
Alexandra Geese
thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) agus lena 
leasaítear Treoir 2000/31/CE
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 27 a
Rioscaí comhshaoil agus 

inbhuanaitheacht
Sa bhreis ar Airteagal 26, déanfaidh 
ardáin an-mhór ar líne aon riosca 
sistéamach a eascraíonn as aon tionchar 
ar an gcomhshaol, amhail tomhaltas 
leictreachais agus uisce, táirgeadh teasa 
agus astaíochtaí CO2 a bhaineann le 
soláthar na seirbhíse agus an 
bhonneagair theicniúil nó le hiompar 
tomhaltóirí a bhfuil tionchar díreach aige 
ar an gcomhshaol, a shainaithint, a 
anailísiú agus a mheasúnú. Sa bhreis ar 
Airteagal 27, áireofar freisin i mbearta 
maolaithe riosca, i gcás inarb infheidhme, 
bearta spriocdhírithe arb é is aidhm dóibh 
laghdú a dhéanamh ar ídiú leictreachais 
agus uisce, táirgeacht teasa agus 
astaíochtaí CO2 a bhaineann le soláthar 
na seirbhíse agus an bhonneagair 
theicniúil.

Or. en


