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14.1.2022 A9-0356/474

Leasú 474
Cristian-Silviu Buşoi
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

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 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) I bhfianaise saintréithe áirithe na 
seirbhísí lena mbaineann agus an gá 
comhfhreagrach leis na soláthraithe sin a 
bheith faoi réir oibleagáidí áirithe 
sonracha, is gá idirdhealú a dhéanamh, 
laistigh den chatagóir níos leithne de 
sholáthraithe seirbhísí óstála mar a 
shainmhínítear sa Rialachán seo, ar an 
bhfochatagóir d’ardáin ar líne. Ba cheart 
ardáin ar líne, cosúil le líonraí sóisialta nó 
margaí ar líne, a shainmhíniú mar 
sholáthraithe seirbhísí óstála ní hamháin a 
stórálann faisnéis a sholáthraíonn 
faighteoirí na seirbhísí arna iarraidh sin 
dóibh, ach a scaipeann an fhaisnéis sin ar 
an bpobal, arís arna iarraidh sin dóibh. 
Ach, d’fhonn forchur oibleagáidí atá 
róleathan a sheachaint, níor cheart 
soláthraithe seirbhísí óstála a mheas mar 
ardáin ar líne inar mionghné agus gné 
choimhdeach amháin de sheirbhís eile atá i 
scaipeadh ar an bpobal agus nach féidir an 
ghné sin, ar chúiseanna teicniúla 
cuspóireacha, a úsáid gan an 
phríomhsheirbhís eile sin, agus nach 
bealach é comhtháthú na gné sin le dul 
timpeall ar infheidhmeacht rialacha an 
Rialacháin seo is infheidhme maidir le 
hardáin ar líne. Mar shampla, d’fhéadfadh 
gné den sórt sin a bheith i gceist i rannán 
na mbarúlacha i nuachtán ar líne, inar léir 
go bhfuil sé coimhdeach don 

(13) I bhfianaise saintréithe áirithe na 
seirbhísí lena mbaineann agus an gá 
comhfhreagrach leis na soláthraithe sin a 
bheith faoi réir oibleagáidí áirithe 
sonracha, is gá idirdhealú a dhéanamh, 
laistigh den chatagóir níos leithne de 
sholáthraithe seirbhísí óstála mar a 
shainmhínítear sa Rialachán seo, ar an 
bhfochatagóir d’ardáin ar líne. Ba cheart 
ardáin ar líne, cosúil le líonraí sóisialta, 
ardáin comhroinnte ábhair, ardáin 
bheoshruthaithe nó margaí ar líne, a 
shainmhíniú mar sholáthraithe seirbhísí 
óstála ní hamháin a stórálann faisnéis a 
sholáthraíonn faighteoirí na seirbhísí arna 
iarraidh sin dóibh, ach a scaipeann an 
fhaisnéis sin ar an bpobal, arís arna iarraidh 
sin dóibh, nó ar shlí ar bith eile ról 
gníomhach a bheith acu i scaipeadh 
ábhair arna ghiniúint ag úsáideoirí. 
Féadfar a mheas freisin gur ardáin ar 
líne iad innill chuardaigh agus seirbhísí 
coibhéiseacha, má chomhlíonann na 
seirbhísí sin an sainmhíniú ar ardán ar 
líne a leagtar amach sa Rialachán seo. 
Ach, d’fhonn forchur oibleagáidí atá 
róleathan a sheachaint, níor cheart 
soláthraithe seirbhísí óstála a mheas mar 
ardáin ar líne inar mionghné agus gné 
choimhdeach amháin de sheirbhís eile atá i 
scaipeadh ar an bpobal agus nach féidir an 
ghné sin, ar chúiseanna teicniúla 
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phríomhsheirbhís a léiríonn an foilseachán 
nuachta faoi fhreagracht eagarthóireachta 
an fhoilsitheora.

cuspóireacha, a úsáid gan an 
phríomhsheirbhís eile sin, agus nach 
bealach é comhtháthú na gné sin le dul 
timpeall ar infheidhmeacht rialacha an 
Rialacháin seo is infheidhme maidir le 
hardáin ar líne. Mar shampla, d’fhéadfadh 
gné den sórt sin a bheith i gceist i rannán 
na mbarúlacha i nuachtán ar líne, inar léir 
go bhfuil sé coimhdeach don 
phríomhsheirbhís a léiríonn an foilseachán 
nuachta faoi fhreagracht eagarthóireachta 
an fhoilsitheora.
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14.1.2022 A9-0356/475

Leasú 475
Cristian-Silviu Buşoi
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

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 65 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(65a) Tá idir-inoibritheacht le hardáin 
an-mhór ar líne inmhianaithe toisc gur 
féidir deiseanna nua a chruthú leis chun 
seirbhísí nuálacha a fhorbairt, an éifeacht 
ghlasála a shárú agus iomaíocht agus 
rogha úsáideoirí a áirithiú. Leis na 
deiseanna sin, d’fhéadfadh faighteoirí a 
bheith in ann leas a bhaint as 
idirghníomhú trasardáin. Féadfaidh 
ardáin an-mhór ar líne comhéadan 
feidhmchláir a chur ar fáil trínar féidir le 
hardáin tríú páirtí agus a bhfaighteoirí 
idiroibriú le príomhfheidhmiúlachtaí agus 
faighteoirí na gcroísheirbhísí a chuireann 
an t-ardán ar fáil. Is féidir a áireamh ar 
na príomhfheidhmeanna an cumas 
faisnéis a fháil ó chuntais áirithe, an t-
ábhar atá ar fáil a chomhroinnt agus 
freagairt dó. Ina theannta sin, 
d’fhéadfadh ardáin an-mhór ar líne 
príomhfheidhmiúlachtaí a gcuid seirbhísí 
a dhéanamh idir-inoibritheach le hardáin 
eile ar líne chun cumarsáid thrasardáin a 
chumasú. Níor cheart go gcuirfeadh an 
oibleagáid sin teorainn, bac ná moill ar 
chumas an ardáin an-mhór ar líne 
saincheisteanna slándála a réiteach agus 
ba cheart go mbeadh sí i gcomhréir lena 
bhfreagrachtaí go léir, go háirithe maidir 
le cearta bunúsacha agus cosaint 
príobháideachais. Ba cheart don 
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Choimisiún a iarraidh ar chomhlachtaí 
Eorpacha um chaighdeánú na caighdeáin 
theicniúla is gá maidir le hidir-
inoibritheacht a fhorbairt, amhail 
prótacal maidir le hidir-inoibritheacht 
agus idir-inoibritheacht agus 
inaistritheacht sonraí.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/476

Leasú 476
Cristian-Silviu Buşoi
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

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 65 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(65b) Ba cheart d’ardáin an-mhór ar 
líne inaistritheacht na n-athbhreithnithe 
ar chóras clú oibreora ardáin eile a 
áirithiú nuair a fhoirceannfar an conradh 
d’úsáideoir ardáin. Ar mhaithe le 
trédhearcacht, ba cheart go ndéanfaí 
faisnéis faoi na próisis, na ceanglais 
theicniúla, na tréimhsí ama agus na 
muirir a bhfuil feidhm acu i gcás inar 
mian le húsáideoir ardáin athbhreithnithe 
a aistriú chuig córas clú oibreora ardáin 
eile a sholáthar roimh ré. Agus 
athbhreithnithe a iompórtáiltear ó árdán 
eile á dtaispeáint, ba cheart don oibreoir 
ardáin glactha tionscnamh na n-
athbhreithnithe sin a chur in iúl, i gcás 
inar féidir.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/477

Leasú 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
thar ceann an Choiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh

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 11 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. Maidir le soláthraithe seirbhísí 
idirghabhálacha a cháilíonn mar 
mhicrifhiontair nó mar fhiontair bheaga 
nó mheánméide (FBManna) de réir bhrí 
na hIarscríbhinne a ghabhann le Moladh 
2003/361/CE, agus nár éirigh leo seirbhísí 
ionadaí dlí a fháil tar éis iarracht 
réasúnach a dhéanamh, beidh siad in ann 
a iarraidh ar an gComhordaitheoir 
Seirbhísí Digiteacha a bhfuil sé ar intinn 
ag an bhfiontar ionadaí dlí a bhunú ina 
Bhallstát, tuilleadh comhair a éascú agus 
réitigh fhéideartha a mholadh, lena n-
áirítear deiseanna le haghaidh 
ionadaíochta comhchoitinne.

Or. en


