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14.1/2022 A9-0356/493

Leasú 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
thar ceann an Ghrúpa ECR

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 sholáthraithe na seirbhísí 
idirghabhálacha i bprionsabal, tá sé 
iomchuí rialacha áirithe a leagan síos 
maidir le hinneachar, cur i bhfeidhm agus 
forfheidhmiú théarmaí agus choinníollacha 
na soláthraithe sin ar mhaithe le cosaint a 
thabhairt do chearta bunúsacha, go 
háirithe an tsaoirse chun tuairimí a 
nochtadh agus faisnéis a fháil, 
trédhearcacht, cosaint fhaighteoirí na 
seirbhíse agus torthaí idirdhealaitheacha, 
míchothroma nó treallacha a sheachaint. Ní 
chuirfidh téarmaí agus coinníollacha 
teorainn ar bhealach ar bith le saoirse 
cainte ná ní chuirfear srian leo ar an 
díospóireacht phoiblí ná ní chuirfear 
teorainn leo ar rochtain iomlán ar an 
tseirbhís d’úsáideoirí áirithe bunaithe ar a 
dtuairimí mura rud é gur ann do phíosa 
faisnéise nach bhfuil ag luí le críoch 
dhearbhaithe na seirbhíse. Thairis sin, 
nuair a lamhálann ardáin an-mhór ar 
líne do dhíospóireacht phoiblí a thionól ar 
a gcuid seirbhísí níor cheart dóibh an 
rochtain ar fhaisnéis ó eagraíochtaí 
dlíthiúla leasa phoiblí a theorannú, e.g. 
páirtithe polaitiúla nó eagraíochtaí 
neamhbhrabúsacha, trí rochtain ar a 
gcuid seirbhísí a bhaint díobh. Sa chás 
sin, ní fhéadfar cinneadh a dhéanamh 
cuntas na bhfaighteoirí a chur ar fionraí 
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nó deireadh a chur le cuntas na 
bhfaighteoirí mar thoradh ar inneachar 
neamhdhleathach ar líne ar leith a bhaint 
anuas. Go háirithe, tá sé tábhachtach a 
áirithiú go ndréachtófar na téarmaí agus 
coinníollacha i dteanga shoiléir gan 
débhrí i gcomhréir le dlí an Aontais agus 
leis an dlí náisiúnta is infheidhme. Ba 
cheart go n-áireofaí sna téarmaí agus 
coinníollacha faisnéis maidir le haon 
bheartais, nósanna imeachta, bearta agus 
uirlisí a úsáidtear chun inneachar a 
mhodhnú, lena n-áirítear cinnteoireacht 
algartamach, athbhreithniú daonna, mar 
aon le faisnéis maidir leis an gceart úsáid 
na seirbhíse a fhoirceannadh. Ba cheart 
do sholáthraithe seirbhísí 
idirghabhálacha achoimre bheacht agus 
atá inléite go héasca ar phríomhghnéithe 
na dtéarmaí agus coinníollacha a 
sholáthar d’fhaighteoirí seirbhísí, lena n-
áirítear na réitigh atá ar fáil, agus úsáid á 
baint, i gcás inarb iomchuí, as gnéithe 
grafacha, amhail deilbhíní.

Or. en

Réasúnú

Nuair a bhaineann ábharthacht ar leith le hardán ó thaobh cumarsáid phoiblí de, rud atá fíor 
go háirithe i gcás seirbhísí líonraithe shóisialta thar a bheith mór, níor cheart gur trí 
chinneadh inmheánach go heisiach a chinnfí cén t-inneachar is féidir a bhlocáil agus cén t-
inneachar nach féidir. Ba cheart d’inneachar ar féidir é a dháileadh go dleathach as líne a 
cheadú ar líne freisin. Sa chomhthéacs sin, téann an cás le déanaí ina ndearna riarthóirí ar 
ardáin phríobháideacha idirnáisiúnta próifílí grúpa pharlaimintigh a bhaint anuas ó na 
meáin shóisialta, i gcoinne na saoirsí sibhialta bunúsacha agus ní féidir glacadh leis. Ba 
cheart d’aon pháirtí polaitiúil dleathach agus eagraíocht neamhbhrabúsach atá ag gníomhú 
chun leas an phobail san Eoraip a bheith in ann úsáid a bhaint as na hardáin meán sóisialta 
ar théarmaí comhionanna.
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14.1.2022 A9-0356/494

Leasú 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
thar ceann an Ghrúpa ECR

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 2– mír 1 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h a) ciallaíonn ‘seirbhís líonraithe 
shóisialta ar líne’ ardán a chuireann ar 
chumas úsáideoirí deiridh nascadh, 
comhroinnt, fionnachtain agus cumarsáid 
a dhéanamh le chéile thar ghléasanna 
iomadúla agus, go sonrach, trí 
chomhráite, postálacha, físeáin agus 
moltaí;

Or. en

Réasúnú

Tá gá le sainmhíniú ar sheirbhís líonraithe shóisialta ar líne a thabhairt isteach chun togra 
comhleanúnach a bhaint amach agus chun tacar comhréireach rialacha a bhunú d’ardáin an-
mhór ar líne. Mura ndéanfar amhlaidh, tá an baol ann nach dtabharfaidh Parlaimint na 
hEorpa aghaidh ar na dúshláin is mó a bhaineann leis na hardáin sin don phobal agus 
d’úsáideoirí aonair. Tá an sainmhíniú atá beartaithe i gcomhréir le seasamh Pharlaimint na 
hEorpa maidir leis an DMA, rud a chuireann deimhneacht dhlíthiúil agus intuarthacht 
bhreise ar fáil do gheallsealbhóirí.
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14.1.2022 A9-0356/495

Leasú 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
thar ceann an Ghrúpa ECR

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 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
líonraithe shóisialta ar líne a ainmnítear 
mar ardán an-mhór ar líne i gcomhréir le 
hAirteagal 25 ionadaí dlí a ainmniú sa 
Bhallstát ina dtairgeann an soláthraí sin 
a sheirbhísí, arna iarraidh sin do 
Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha 
an Bhallstáit sin.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Leasú 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
thar ceann an Ghrúpa ECR

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 40 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Go heisceachtúil, beidh dlínse ag 
Ballstát chun críocha na n-oibleagáidí 
arna bhforchur ar sholáthraí faoin 
Rialachán seo a mhaoirsiú agus a 
fhorfheidhmiú ag na húdaráis inniúla 
náisiúnta, i gcás inar seirbhís líonraithe 
shóisialta ar líne é an soláthraí atá 
ainmnithe mar ardán an-mhór ar líne i 
gcomhréir le hAirteagal 25 agus ina 
dtairgeann sé seirbhísí d’úsáideoirí sa 
Bhallstát sin.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Leasú 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
thar ceann an Ghrúpa ECR

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 43 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh sé de cheart ag faighteoirí na 
seirbhíse gearán a thaisceadh in aghaidh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ina 
líomhnófar sárú ar an Rialachán seo le 
Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha an 
Bhallstáit ina bhfuil an faighteoir ina 
chónaí nó bunaithe. Déanfaidh an 
Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha 
measúnú ar an ngearán agus, i gcás inarb 
iomchuí, tarchuirfidh sé an gearán chuig 
Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha na 
bunaíochta. I gcás ina dtagann an gearán 
faoi fhreagracht údarás inniúil eile ina 
Bhallstát, tarchuirfidh an Comhordaitheoir 
Seirbhísí Digiteacha a fhaigheann an 
gearán é chuig an údarás sin.

Beidh sé de cheart ag faighteoirí na 
seirbhíse, gearán a thaisceadh in aghaidh 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála ina 
líomhnaítear go ndearnadh sárú ar an 
Rialachán seo le Comhordaitheoir Seirbhísí 
Digiteacha an Bhallstáit ina bhfuil an 
faighteoir ina chónaí nó bunaithe. Le linn 
na n-imeachtaí sin, beidh sé de cheart ag 
an dá pháirtí éisteacht a fháil agus 
faisnéis iomchuí a fháil faoi stádas na n-
imeachtaí. Déanfaidh an Comhordaitheoir 
Seirbhísí Digiteacha measúnú ar an 
ngearán agus, i gcás inarb iomchuí, 
tarchuirfidh sé é gan moill mhíchuí chuig 
an gComhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha 
bunaíochta. Is féidir cur leis an measúnú 
ar an ngearán le tuairim 
Chomhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha 
an Bhallstáit ina bhfuil cónaí ar an 
bhfaighteoir nó ina bhfuil sé bunaithe, 
maidir le conas ba cheart an cás a 
réiteach, agus an dlí náisiúnta agus 
comhthéacs soch-chultúrtha Ballstáit ar 
leith á gcur san áireamh. I gcás ina 
dtagann an gearán faoi fhreagracht údaráis 
inniúil eile ina Bhallstát, déanfaidh an 
Comhordaitheoir Seirbhísí Digiteacha a 
fhaigheann an gearán é a tharchur gan 
moill mhíchuí chuig an údarás sin.

Or. en
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