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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/468

Leasú 468
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 29 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne 
an rogha a thairiscint d’fhaighteoirí na 
seirbhíse córais mholtóra ó sholáthraithe 
tríú páirtí a úsáid, i gcás ina mbeidh siad 
ar fáil. Déanfaidh siad rochtain chóir 
agus neamh-idirdhealaitheach a 
thairiscint do na tríú páirtithe sin ar na 
gnéithe céanna den chóras oibriúcháin, 
de na crua-earraí nó de na bogearraí atá 
ar fáil nó a úsáideann ardán chun a 
chórais mholtóra féin a sholáthar, agus ar 
mhéadrachtaí feidhmíochta agus 
rannpháirtíochta. Ní bhainfidh ardáin an-
mhór ar líne úsáid tráchtála as aon sonraí 
a ghinfear nó a gheofar ó thríú páirtithe 
agus áiritheoidh siad go gcomhlíonfaidh 
aon phróiseáil sonraí pearsanta a 
bhaineann leis na gníomhaíochtaí sin 
Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe 
Airteagail 6(1)(a) agus 5(1)(c). Ní 
fhéadfaidh siad rochtain ar chórais 
mholtóirí tríú páirtí a theorannú ach go 
sealadach, a mhéid is fíorghá chun 
aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna 
teicniúla, agus in imthosca eisceachtúla, 
nuair a bheidh údar leis sin mar gheall ar 
oibleagáid faoi Airteagal 18 de Threoir 
(AE) 2020/0359 agus Airteagal 32(1)(c) 
de Rialachán (AE) 2016/679. Cuirfear na 
teorainneacha sin in iúl laistigh de 
24 uair an chloig do na tríú páirtithe lena 
mbaineann agus don Bhord. Féadfaidh 
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an Bord a éileamh go ndéanfar na 
teorainneacha sin a bhaint nó a mhodhnú 
i gcás ina gcinnfidh sé trí vóta tromlaigh 
nach bhfuil gá leo nó go bhfuil siad 
díréireach. 

Or. en

Réasúnú

I gcomhréir le hAirteagal 33a nua agus bunaithe ar IMCO INL (rún 2020/2018(INL), mír 81 
agus Caibidil VII). Tá ceanglas idir-inoibritheachta molta i bhfoirmeacha éagsúla ag 
comhairleoirí speisialta an Choimisiúin Eorpaigh, Margrethe Vestager, in athbhreithniú 
Furman agus sna hathbhreithnithe ar an bhfógraíocht dhigiteach ó na Ríochta Aontaithe 
agus i dTuarascáil Stigler ó na Stát Aontaithe  Molann MECS breithniú a dhéanamh ar 
cheanglais idir-inoibritheachta a thabhairt isteach d’ardáin an-mhór ar líne (tuairim MECS, 
míreanna 84-85). Fágann comhchruinniú cumhachta le roinnt ardán móra meán sóisialta go 
mbíonn rogha theoranta ag úsáideoirí.
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14.1.2022 A9-0356/469

Leasú 469
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 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 33 a
Idir-inoibritheacht

1. Déanfaidh ardáin an-mhór ar líne 
príomhfheidhmiúlachtaí a gcuid seirbhísí 
idir-inoibritheach chun malartú 
trasardáin faisnéise le tríú páirtithe a 
chumasú. Déanfaidh ardáin an-mhór ar 
líne gach comhéadan feidhmchláir a 
chuireann siad ar fáil a dhoiciméadú go 
poiblí chuige sin.
2. Ní fhéadfaidh ardáin an-mhór ar líne 
rochtain ar a bpríomhfheidhmiúlachtaí a 
theorannú ach go sealadach agus in 
imthosca eisceachtúla, nuair atá údar leis 
de bharr oibleagáid faoi Airteagal 18 de 
Threoir [XX] maidir le bearta le haghaidh 
ardleibhéal comhchoiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais, lena 
n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148 nó 
Airteagal 32(1)(c) de Rialachán (AE) 
2016/679. Cuirfear na teorainneacha sin 
in iúl laistigh de 24 uair an chloig do na 
tríú páirtithe lena mbaineann agus don 
Bhord. Féadfaidh an Bord a éileamh go 
ndéanfar na teorainneacha sin a bhaint 
nó a mhodhnú i gcás ina gcinnfidh sé trí 
vóta tromlaigh nach bhfuil gá leo nó go 
bhfuil siad díréireach.
3. Ní bhainfidh ardáin an-mhór ar líne 
úsáid tráchtála as aon sonraí a ghinfear 
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nó a gheofar ó thríú páirtithe mar 
thoradh ar ghníomhaíochtaí idir-
inoibritheachta chun críocha eile seachas 
na gníomhaíochtaí sin a chumasú. Aon 
phróiseáil a dhéanfar ar shonraí 
pearsanta a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí sin, comhlíonfaidh sé 
Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe 
Airteagaol 6(1)(a) agus 5(1)(c).
4. Glacfaidh an Coimisiún bearta cur 
chun feidhme lena sonrófar cineál agus 
raon feidhme na n-oibleagáidí a leagtar 
amach i mír 1, lena n-áirítear caighdeáin 
agus prótacail oscailte amhail comhéadan 
feidhmchláir.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/470

Leasú 470
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 34 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 34 a
Caighdeáin maidir le Tomhaltas 

Inbhuanaithe
I gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos 
in Airteagal 34, tacóidh an Coimisiún le 
forbairt caighdeán deonach arna leagan 
síos ag na comhlachtaí ábhartha 
Eorpacha agus idirnáisiúnta um 
chaighdeánú agus cuirfidh sé chun cinn 
iad, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 
1025/2012 maidir le leordhóthanacht 
sonraí, agus cuirfidh sé chun cinn iad, ar 
caighdeáin iad arb é is aidhm dóibh 
giniúint sonraí a laghdú, go háirithe 
sonraí tráchta, lena n-áirítear laghdú ar 
an leictreachas lena mbaineann, ar 
thomhaltas uisce agus teasa agus ar 
thomhaltas acmhainní ag lárionaid 
sonraí.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Leasú 471
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 35 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 35 a
Tionóil na Saoránach um Chóid Iompair

Maidir le gach Cód Iompair, bunaítear 
cheann amháin de Thionóil Eorpacha na 
Saoránach a dhéanann faireachán ar 
thorthaí na gCód Iompair, a phléann na 
príomh-shaincheisteanna a dhéanann 
difear don phobal agus a leagann amach 
moltaí beartais phoiblí don Choimisiún. 
Roghnóidh an Coimisiún comhaltaí 
Thionól Eorpach na Saoránach go 
randamach chun gur léiriú ar shochaí na 
hEorpa a bheith iontu, tríd is tríd, agus 
inscne, aois, suíomh agus aicme shóisialta 
á gcur san áireamh. Féadfaidh an 
Coimisiún treoir a eisiúint chun bunú 
Thionóil na Saoránach a éascú.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Leasú 472
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 50 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 50 a
Táille maoirseachta

Toibheoidh an Coimisiún táille bhliantúil 
mhaoirseachta ar ardáin an-mhóra ar 
líne, mar a shainmhínítear in Airteagal 
25. Ní bheidh an táille níos mó na costais 
arna dtabhú maidir leis na cúraimí 
maoirseachta a bhaineann le hAirteagail 
25 go 33 den Rialachán seo. Glacfaidh an 
Coimisiún gníomhartha tarmligthe i 
gcomhréir le hAirteagal 69 lena 
mbunaítear modhanna ríomha chun an 
táille shonrach a chinneadh do gach 
ardán an-mhór ar líne mar a shainítear in 
Airteagal 25 le haghaidh chur chun 
feidhme an Airteagail seo. Tá an 
tAirteagal seo gan dochar do cheart na n-
údarás inniúil náisiúnta táillí a  thobhach 
i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Leasú 473
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 73 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Laistigh de thrí bliana ó dháta chur 
i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, 
tabharfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i 
gcomhairle leis an mBord, measúnú ar 
fheidhmiú an Bhoird agus tuairisceoidh sé 
an measúnú sin do Pharlaimint na hEorpa, 
don Chomhairle agus do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, 
agus na céad bhlianta feidhmithe an 
Rialacháin á gcur san áireamh. Ar bhonn 
na dtorthaí agus aird á thabhairt ar thuairim 
an Bhoird, beidh togra le haghaidh 
leasaithe ar an Rialachán seo ag gabháil 
leis an tuarascáil sin, i gcás inarb iomchuí, 
maidir le struchtúr an Bhoird.

4. Laistigh de thrí bliana ó dháta chur 
i bhfeidhm an Rialacháin seo ar a dhéanaí, 
tabharfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i 
gcomhairle leis an mBord, measúnú ar 
chur i bhfeidhm Roinn 4, ag féachaint go 
háirithe don ghá atá le forfheidhmiú níos 
éifeachtaí agus níos aonfhoirmí ar na 
rialacha d’ardáin an-mhór ar líne, agus 
tuairisceoidh sé an measúnú sin do 
Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle 
agus do Choiste Eacnamaíoch agus 
Sóisialta na hEorpa, agus na céad bhlianta 
feidhmithe an Rialacháin á gcur san 
áireamh. Ar bhonn na dtorthaí agus aird á 
thabhairt ar thuairim an Bhoird, beidh togra 
le haghaidh leasaithe ar an Rialachán seo 
ag gabháil leis an tuarascáil sin, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le struchtúr um 
Maoirseoir Eorpach Ardán a chruthú don 
Bhord. Déanfar an measúnú sin arís gach 
dhá bhliain.

Or. en


