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Leasú 517/rev
Juan Fernando López Aguilar
thar ceann an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

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 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) Níor cheart go mbeadh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhálacha faoi réir 
oibleagáid faireacháin i ndáil le 
hoibleagáidí de chineál ginearálta. Ní 
bhaineann sé seo le hoibleagáidí 
faireacháin i gcás ar leith agus, go háirithe, 
ní dhéanann sé difear d’orduithe a thugann 
údaráis náisiúnta i gcomhréir le 
reachtaíocht náisiúnta, i gcomhréir leis na 
coinníollacha a bhunaítear leis an 
Rialachán seo. Níor cheart a fhorléiriú le ní 
ar bith sa Rialachán seo amhail oibleagáid 
faireacháin ghinearálta nó oibleagáid 
ghníomhach aimsithe fíoras a fhorchur, nó 
mar oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe 
bearta réamhghníomhacha a dhéanamh i 
ndáil le hábhar neamhdhleathach.

(28) Níor cheart go mbeadh soláthraithe 
seirbhísí idirghabhálacha faoi réir 
oibleagáid faireacháin i ndáil le 
hoibleagáidí de chineál ginearálta. Ní 
bhaineann sé seo le hoibleagáidí 
faireacháin i gcás ar leith agus, go háirithe, 
ní dhéanann sé difear d’orduithe a thugann 
údaráis náisiúnta i gcomhréir le 
reachtaíocht náisiúnta, i gcomhréir leis na 
coinníollacha a bhunaítear leis an 
Rialachán seo. Níor cheart a fhorléiriú le ní 
ar bith sa Rialachán seo amhail oibleagáid 
faireacháin ghinearálta nó oibleagáid 
ghníomhach aimsithe fíoras a fhorchur, nó 
mar oibleagáid ghinearálta ar sholáthraithe 
bearta réamhghníomhacha a dhéanamh i 
ndáil le hábhar neamhdhleathach. I 
gcomhréir le prionsabal an íoslaghdaithe 
sonraí agus chun nochtadh 
neamhúdaraithe, goid aitheantais agus 
cineálacha eile mí-úsáide sonraí 
pearsanta a chosc, ba cheart an ceart a 
bheith ag faighteoirí seirbhísí a úsáid 
agus íoc astu go hanaithnid nuair is 
féidir, le hiarrachtaí réasúnta, sin a 
dhéanamh. Ba cheart feidhm a bheith ag 
an méid sin gan dochar do na 
hoibleagáidí i ndlí an Aontais maidir le 
sonraí pearsanta a chosaint. Féadfaidh 
soláthraithe úsáid anaithnid a gcuid 
seirbhísí a chumasú trí staonadh ó 
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shonraí pearsanta a bhailiú faoi 
fhaighteoirí agus faoina ngníomhaíochtaí 
ar líne agus gan faighteoirí a chosc 
líonraí anaithnideachta a úsáid chun 
rochtain a fháil ar an tseirbhís. Is féidir 
íocaíocht anaithnid a dhéanamh, mar 
shampla, trí íocaíocht in airgead tirim, trí 
dhearbháin a íoctar le hairgead tirim nó 
ionstraimí íocaíochta réamhíoctha a 
úsáid. 
(Nóta teicniúil: Molann LIBE go ndéanfaí 
cumasc le leasú 25 de Choiste IMCO)

Or. en

Réasúnú

Aithris chun Leasú 520 de Choiste LIBE a mhíniú.
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Leasú 518/rev
Juan Fernando López Aguilar
thar ceann an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

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 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Ba cheart go leagfaí amach raon 
feidhme críochach na n-orduithe sin go 
soiléir ar bhonn an dlí is infheidhme san 
Aontas nó an dlí náisiúnta, a chumasaíonn 
eisiúint an ordaithe agus níor cheart go 
sáróidís an méid a bhfuil fíorghá leis chun 
a chuspóirí a bhaint amach. Chuige sin, ba 
cheart go gcothromódh an t-údarás 
breithiúnach nó riaracháin náisiúnta a 
eisíonn an t-ordú an cuspóir a bhfuil sé mar 
aidhm leis an aidhm a bhaint amach, i 
gcomhréir leis an mbunús dlí a 
chumasaíonn a eisiúint, le cearta agus 
leasanna dlisteanacha gach tríú páirtí a 
bhféadfadh an t-ordú difear a dhéanamh 
dóibh, go háirithe a gcearta bunúsacha 
faoin gCairt. Ina theannta sin, i gcás ina 
bhféadfadh éifeachtaí a bheith ag an ordú 
dá dtagraítear san fhaisnéis shonrach 
lasmuigh de chríoch an Bhallstáit ina 
bhfuil an t-údarás lena mbaineann, ba 
cheart don údarás measúnú a dhéanamh ar 
an bhfaisnéis atá i gceist gur dóchúil go 
mbeidh sé comhdhéanta d’ábhar 
neamhdhleathach i mBallstáit eile lena 
mbaineann agus, i gcás inarb ábhartha, 
rialacha ábhartha de dhlí an Aontais nó den 
dlí idirnáisiúnta agus leasa cúirtéise 
idirnáisiúnta a thabhairt san áireamh.

(31) Ba cheart go leagfaí amach raon 
feidhme críochach na n-orduithe sin go 
soiléir ar bhonn an dlí is infheidhme san 
Aontas nó an dlí náisiúnta, a chumasaíonn 
eisiúint an ordaithe agus níor cheart go 
sáróidís an méid a bhfuil fíorghá leis chun 
a chuspóirí a bhaint amach. Chuige sin, ba 
cheart go gcothromódh an t-údarás 
breithiúnach nó riaracháin náisiúnta a 
eisíonn an t-ordú an cuspóir a bhfuil sé mar 
aidhm leis an aidhm a bhaint amach, i 
gcomhréir leis an mbunús dlí a 
chumasaíonn a eisiúint, le cearta agus 
leasanna dlisteanacha gach tríú páirtí a 
bhféadfadh an t-ordú difear a dhéanamh 
dóibh, go háirithe a gcearta bunúsacha 
faoin gCairt. Ina theannta sin, i gcás ina 
bhféadfadh éifeachtaí a bheith ag an ordú 
dá dtagraítear san fhaisnéis shonrach 
lasmuigh de chríoch an Bhallstáit ina 
bhfuil an t-údarás lena mbaineann, ba 
cheart don údarás measúnú a dhéanamh ar 
an bhfaisnéis atá i gceist gur dóchúil go 
mbeidh sé comhdhéanta d’ábhar 
neamhdhleathach i mBallstáit eile lena 
mbaineann agus, i gcás inarb ábhartha, 
rialacha ábhartha de dhlí an Aontais nó den 
dlí idirnáisiúnta agus leasa cúirtéise 
idirnáisiúnta a thabhairt san áireamh. Níor 
cheart ceangal dlí a chur ar sholáthraithe 
seirbhísí idirghabhálacha ábhar atá 
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dlíthiúil ina dtír bunaíochta a bhaint 
anuas. Ba cheart go mbeadh na húdaráis 
inniúla in ann a ordú an t-ábhar a 
fhoilsítear go dlíthiúil lasmuigh den 
Aontas a bhlocáil do chríoch an Bhallstáit 
ina bhfuil na húdaráis inniúla sin 
bunaithe, agus sa chríoch sin amháin. Ba 
cheart é sin a bheith gan dochar do cheart 
na soláthraithe measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh ábhair ar leith lena 
dtéarmaí agus coinníollacha agus ábhar 
neamhchomhlíontach a bhaint anuas ina 
dhiaidh sin fiú mura bhfuil sé 
neamhdhleathach ina dtír bunaíochta.

Or. en

Réasúnú

Aithris chun Leasuithe 527-529 de Choiste LIBE a mhíniú.
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Leasú 519/rev
Juan Fernando López Aguilar
thar ceann an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

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 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Chun deimhneacht dhlíthiúil a 
chruthú agus gan gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, 
a shainaithint agus gníomhú ina aghaidh a 
dhíspreagadh, gníomhaíochtaí ar féidir le 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála tabhairt 
fúthu ar bhonn deonach, ba cheart a 
shoiléiriú díreach mar gheall go dtugann 
soláthraithe faoi na gníomhaíochtaí nach 
hionann sin agus a rá nach mbeidh na 
díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa 
Rialachán seo ar fáil, ar choinníoll go 
ndéantar na gníomhaíochtaí sin de mheon 
macánta agus ar bhealach dícheallach. Ina 
theannta sin, is iomchuí a shoiléiriú mar 
gheall go ndearna na soláthraithe sin 
bearta, de mheon macánta, chun ceanglais 
dhlí an Aontais a chomhlíonadh, lena n-
áirítear iad sin a leagtar amach sa 
Rialachán seo a mhéid a bhaineann lena 
dtéarmaí agus coinníollacha a 
chomhlíonadh, nach bhfágfaidh sé sin nach 
mbeidh na díolúintí sin ó dhliteanas ar fáil. 
Dá bhrí sin, níor cheart aon 
ghníomhaíochtaí agus bearta den chineál 
sin a bhféadfadh soláthraí ar leith tabhairt 
fúthu a thabhairt san áireamh agus 
cinneadh á dhéanamh cibé an féidir nó 
nach féidir leis an soláthraí brath ar an 
díolúine ó dhliteanas, go háirithe a mhéid a 
bhaineann le cibé an soláthraíonn nó nach 

(25) Chun deimhneacht dhlíthiúil a 
chruthú agus gan gníomhaíochtaí atá 
dírithe ar ábhar neamhdhleathach a bhrath, 
a shainaithint agus gníomhú ina aghaidh a 
dhíspreagadh, gníomhaíochtaí ar féidir le 
soláthraithe seirbhísí idirghabhála tabhairt 
fúthu ar bhonn deonach, ba cheart a 
shoiléiriú díreach mar gheall go dtugann 
soláthraithe faoi na gníomhaíochtaí nach 
hionann sin agus a rá nach mbeidh na 
díolúintí ó dhliteanas a leagtar amach sa 
Rialachán seo ar fáil, ar choinníoll go 
ndéantar na gníomhaíochtaí sin de mheon 
macánta agus ar bhealach dícheallach. 
Faoi láthair, ní féidir le huirlisí 
uathoibrithe idirdhealú a dhéanamh idir 
ábhar neamhdhleathach agus ábhar atá 
dleathach i gcomhthéacs ar leith agus, dá 
bhrí sin, is minic róbhlocáil ábhair 
dhleathaigh mar thoradh orthu. Ní 
réitítear an fhadhb sin go hiomlán le 
hathbhreithniú ó dhuine ar 
thuarascálacha uathoibrithe ó 
sholáthraithe seirbhíse nó óna 
gconraitheoirí, go háirithe má dhéantar é 
a sheachfhoinsiú chuig foireann 
conraitheoirí príobháideacha nach bhfuil 
neamhspleáchas, cáilíocht ná cuntasacht 
leordhóthanach acu. Ba cheart, ar bhonn 
eisceachtúil, bearta rialaithe ex-ante a 
bheidh bunaithe ar uirlisí uathoibrithe nó 
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soláthraíonn an soláthraí a sheirbhís go 
neodrach agus gur féidir leis dá bhrí sin 
teacht faoi réim raon feidhme na forála 
ábhartha, gan an riail seo ag tabhairt le fios 
gur féidir leis an soláthraí braith uirthi.

ar scagadh uaslódála ábhair a cheadú má 
tá an cinneadh uathoibrithe teoranta go 
hiontaofa d’fhaisnéis arna haicmiú 
roimhe sin mar fhaisnéis ar follasasch 
gur faisnéis neamhdhleathach í, beag 
beann ar a comhthéacs, ar céannacht 
agus ar intinn an fhaighteora a dhéanann 
í a sholáthar. Ba cheart scagadh ar 
aighneachtaí uathoibrithe ábhair amhail 
turscar a cheadú. Ina theannta sin, is 
iomchuí a shoiléiriú mar gheall go ndearna 
na soláthraithe sin bearta, de mheon 
macánta, chun ceanglais dhlí an Aontais a 
chomhlíonadh, lena n-áirítear iad sin a 
leagtar amach sa Rialachán seo a mhéid a 
bhaineann lena dtéarmaí agus 
coinníollacha a chomhlíonadh, nach 
bhfágfaidh sé sin nach mbeidh na díolúintí 
sin ó dhliteanas ar fáil. Dá bhrí sin, níor 
cheart aon ghníomhaíochtaí agus bearta 
den chineál sin a bhféadfadh soláthraí ar 
leith tabhairt fúthu a thabhairt san áireamh 
agus cinneadh á dhéanamh cibé an féidir 
nó nach féidir leis an soláthraí brath ar an 
díolúine ó dhliteanas, go háirithe a mhéid a 
bhaineann le cibé an soláthraíonn nó nach 
soláthraíonn an soláthraí a sheirbhís go 
neodrach agus gur féidir leis dá bhrí sin 
teacht faoi réim raon feidhme na forála 
ábhartha, gan an riail seo ag tabhairt le fios 
gur féidir leis an soláthraí braith uirthi.

(Nóta teicniúil: Nóta teicniúil: Molann 
LIBE go ndéanfaí cumasc le AM 21 de 
Choiste IMCO)

Or. en

Réasúnú

Aithris chun Leasú 540 de Choiste LIBE a mhíniú.


