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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1/2022 (oiriúnaithe) A9-0356/485

Leasú 485
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Chun críche an Rialacháin seo, 
níor cheart coincheap an ‘ábhair 
neamhdhleathaigh’ a bheith mar bhonn 
taca leis an bprionsabal gur cheart an rud 
atá neamhdhleathach as líne a bheith 
neamhdhleathach ar líne, agus leis sin 
amháin, ach ba cheart dó freisin a bheith 
mar bhonn taca leis an bprionsabal gur 
cheart an rud atá dleathach as líne a 
bheith dleathach ar líne.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/486

Leasú 486
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 a) Ba cheart go mbeadh tomhaltóirí 
Eorpacha in ann táirgí agus seirbhísí a 
cheannach ar líne go sábháilte, gan 
beann ar an táirge nó an tseirbhís a 
bheith táirgthe san Aontas nó gan a 
bheith táirgthe san Aontas. Maidir le 
hardáin ar líne a cheadaíonn 
cianchonarthaí le trádálaithe tríú tíortha, 
sula ndéanann siad an trádálaí sin a 
fhormheas ar a n-árdán, ba cheart dóibh 
a shuí go gcomhlíonann an trádálaí tríú 
tír dlí ábhartha an Aontais nó an dlí 
náisiúnta maidir le sábháilteacht táirgí 
agus comhlíonadh táirgí. Ina theannta 
sin, mura soláthraíonn an trádálaí tríú tír 
oibreoir eacnamaíoch laistigh den Aontas 
atá faoi dhliteanas i leith sábháilteacht 
táirgí, níor cheart go mbeadh ardáin ar 
líne in ann tairbhiú den díolúine ó 
dhliteanas do sholáthraithe seirbhísí 
óstála arna bhunú leis an Rialachán seo.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/487

Leasú 487
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 38

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38) Cé gur cheart meas a bheith ar 
shaoirse conartha soláthraithe na seirbhísí 
idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé 
iomchuí rialacha áirithe a leagan síos 
maidir le hábhar, cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú théarmaí agus coinníollacha 
na soláthraithe sin ar mhaithe le 
trédhearcacht, cosaint faighteoirí na 
seirbhíse agus torthaí míchothroma nó 
treallacha a sheachaint.

(38) Cé gur cheart meas a bheith ar 
shaoirse conartha soláthraithe na seirbhísí 
idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé 
iomchuí rialacha áirithe a leagan síos 
maidir le hábhar, cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú théarmaí agus choinníollacha 
na soláthraithe sin ar mhaithe le 
trédhearcacht, cosaint fhaighteoirí na 
seirbhíse agus torthaí míchothroma nó 
treallacha a sheachaint. Ní fhéadfar 
téarmaí agus coinníollacha a bhunú 
riamh chun cearta bunúsacha a shárú, go 
háirithe an tsaoirse chun tuairimí a 
nochtadh.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/488

Leasú 488
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 38 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(38 a) Níor cheart a mheas go bhfuil 
úsáid beart neamh-thrédhearcach ag 
ardáin an-mhór ar líne, amhail toirmeasc 
scátha a úsáid, i gcomhréir le prionsabal 
na coimhdeachta

Or. en



AM\1247051GA.docx PE702.829v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

14.1.2022 A9-0356/489

Leasú 489
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 46

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46) Is féidir gníomhaíocht in aghaidh 
ábhar neamhdhleathach a ghlacadh níos 
tapúla agus níos iontaofa i gcás ina 
ndéanann ardáin ar líne na bearta is gá 
lena áirithiú go gcaitear le fógraí a 
chuirtear isteach chuig comharthóirí 
iontaofa trí na sásraí fógra agus gnímh a 
éilítear sa Rialachán seo ar bhonn 
tosaíochta, gan dochar don cheanglas 
chun gach fógra a chuirtear isteach faoi 
na sásraí sin a phróiseáil agus cinneadh a 
dhéanamh faoi ar bhealach tráthúil, 
dícheallach agus oibiachtúil. Níor cheart 
stádas mar chomharthóir iontaofa a 
bhronnadh ach ar eintitis, agus ní ar 
dhaoine aonair, a léirigh, i measc nithe 
eile, go bhfuil saineolas agus inniúlacht 
ar leith acu maidir le dul i ngleic le 
hábhar neamhdhleathach, go léiríonn 
siad leasanna comhchoiteanna agus go n-
oibríonn siad ar bhealach dícheallach 
agus oibiachtúil. Is féidir le heintitis 
phoiblí a bheith i gceist le heintitis den 
sórt sin, i gcás ábhar sceimhlitheoireachta 
mar shampla, aonaid tarchuir idirlín in 
údaráis um fhorfheidhmiú an dlí 
náisiúnta nó i nGníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i 
bhForfheidhmiú an Dlí (‘Europol’) nó 
d’fhéadfaidís a bheith ina n-eagraíochtaí 
neamhrialtasacha agus ina gcomhlachtaí 
leathphoiblí, cosúil leis na heagraíochtaí 

scriosta



AM\1247051GA.docx PE702.829v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

atá mar chuid de líonra INHOPE de 
bheolínte chun ábhar mí-úsáide leanaí a 
thuairisciú agus eagraíochtaí atá 
tiomanta d’fhógra a thabhairt maidir le 
léirithe ciníocha agus seineafóbacha 
neamhdhleathacha ar líne. Maidir le 
cearta maoine intleachtúla, d’fhéadfaí 
stádas comharthóir iontaofa a bhronnadh 
ar eagraíochtaí tionscail agus ar 
shealbhóirí cearta, i gcás inar léirigh siad 
go gcomhlíonann siad na coinníollacha is 
infheidhme. Níor cheart go dtuigfí le 
rialacha an Rialacháin seo maidir le 
comharthóirí iontaofa go gcoisceann siad 
ardáin ar líne ó chaitheamh mar a chéile 
le fógraí arna gcur isteach ag eintitis nó 
daoine aonair nár bronnadh stádas mar 
chomharthóir iontaofa orthu faoin 
Rialachán seo, ó chomhoibriú ar 
bhealach eile le heintitis eile, i gcomhréir 
leis an dlí is infheidhme, lena n-áirítear 
an Rialachán seo agus Rialachán (AE) 
2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle.43

_________________
43 Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Bealtaine 2016 maidir le 
Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i 
ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí 
(Europol) agus lena n-aisghairtear 
Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 
2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 
2009/968/CGB ón gComhairle agus a 
ghabhann ionad na gCinntí sin, IO L 135, 
24.5.2016, lch. 53

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/490

Leasú 490
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Níl feidhm ag mír 1 maidir le 
dliteanas faoi dhlí um chosaint tomhaltóirí 
na n-ardán ar líne a cheadaíonn do 
thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i 
gcrích le trádálaithe, i gcás ina gcuireann 
ardán ar líne den sórt sin i láthair mír 
shonrach faisnéise nó ina gcumasaíonn sé 
ar bhealach eile an t-idirbheart sonrach atá 
i gceist ar bhealach a thabharfadh le fios 
don ghnáth-tomhaltóir a mbeadh eolas 
réasúnach aige go bhfuil an fhaisnéis, nó 
an táirge nó an tseirbhís is ábhar don 
idirbheart, á soláthar ag an ardán ar líne 
féin nó ag faighteoir na seirbhíse atá ag 
feidhmiú faoina údarás nó faoina smacht.

3. Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le 
dliteanas faoi dhlí um chosaint tomhaltóirí 
na n-ardán ar líne a cheadaíonn do 
thomhaltóirí cianchonarthaí a thabhairt i 
gcrích le trádálaithe, i gcás ina gcuireann 
ardán ar líne den sórt sin i láthair mír 
shonrach faisnéise nó ina gcumasaíonn sé 
ar bhealach eile an t-idirbheart sonrach atá 
i gceist ar bhealach a thabharfadh le fios do 
thomhaltóir go bhfuil an fhaisnéis, nó an 
táirge nó an tseirbhís is ábhar don 
idirbheart, á soláthar ag an ardán ar líne 
féin nó ag faighteoir na seirbhíse atá ag 
feidhmiú faoina údarás nó faoina smacht. 
Ina theannta sin, ní bheidh feidhm ag an 
díolúine ó dhliteanas i mír 1 i gcás ina 
gceadaíonn ardán ar líne do thomhaltóirí 
cianchonarthaí a thabhairt i gcrích le 
trádálaithe tríú tíortha i gcás nach bhfuil 
aon oibreoir eacnamaíoch ann laistigh 
den Aontas atá faoi dhliteanas i leith 
sábháilteacht táirgí thar ceann an 
trádálaithe sin.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/491

Leasú 491
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 12 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Ní bheidh téarmaí agus 
coinníollacha atá neamhréireach le 
cearta bunúsacha, go háirithe leis an 
tsaoirse chun tuairimí a nochtadh, 
ceangailteach ar fhaighteoirí.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/492

Leasú 492
Alessandra Basso, Markus Buchheit
thar ceann an Ghrúpa ID

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 19 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

[...] scriosta

Or. en


