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MOLADH

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar 
an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á mheabhrú gurb iad saoirse agus iolrachas na meán cnámh droma na sochaithe 
daonlathacha; á mheabhrú go ndéantar seirbhísí na meán traidisiúnta a rialáil go láidir 
chun saoirse cainte agus saoirse eagarthóireachta a áirithiú maidir leis an ábhar a 
fhoilsíonn siad; á iarraidh go bhféachfaí chuige go háirithe go ndéanfaí coimirciú ar 
infhaighteacht agus inrochtaineacht ábhar dleathach atá faoi fhreagracht 
eagarthóireachta agus a n-aithnítear dliteanas ina leith nó a tháirgeann iriseoirí, agus 
gach meán eile atá faoi réir maoirseacht neamhspleách atá aitheanta go ginearálta ar 
ardáin eile nó i seirbhísí eile, ionas nach mbeidh a n-ábhar faoi réir aon rialuithe breise, 
agus rialacha soiléire infhorfheidhmithe á gcur i bhfeidhm maidir le trédhearcacht agus 
dliteanas na n-ardán maidir le príobháideachas sonraí, slándáil ar líne, agus cearta 
bunúsacha a fhorfheidhmiú; ag tabhairt dá aire, dá bhrí sin, go bhfuil gá le creataí 
comhoiriúnacha do thimpeallachtaí ar líne agus as líne agus gur féidir le cinntí 
eagarthóireachta ardán agus próisis algartamacha, agus ábhar a bheith á bhaint ag ardáin 
ar líne, tionchar mór a imirt ar shaoirse cainte agus rochtain ar fhaisnéis;

2. á mheas, mar gheall ar dhul chun cinn tapa teicneolaíochta agus forbairt táirgí agus 
seirbhísí nua, gur cheart go gcuirfeadh aon togra reachtach le haghaidh Gníomh um 
Sheirbhísí Digiteacha réitigh fhadtéarmacha a sheasfaidh an aimsir ar fáil a dhéanfadh 
uasghrádú agus soiléiriú ar na rialacha dliteanais agus sábháilteachta d’ardáin, seirbhísí 
agus táirgí digiteacha, gan bacainní nach bhfuil bonn cirt leo a chruthú a choisceann fás 
i seirbhísí digiteacha; á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh aon bhearta nua 
comhréireach agus gur cheart go gcuirfeadh a gcur chun feidhme praiticiúil 
acmhainneacht airgeadais agus sciar margaidh na soláthraithe faoi seach lena 
mbaineann sna Ballstáit agus san Aontas san áireamh chun machaire comhréidh a 
áirithiú agus iomaíocht a chur chun cinn;

3. ag cur béim ar an bhfíoras nach mór ábhar atá dleathach agus a roinntear go dleathach 
faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta a choinneáil ar líne agus nach ceadmhach 
gurb é a thiocfaidh as ábhar den sórt sin a bhaint ná go ndéanfar úsáideoirí aonair a 
shainaithint nó sonraí pearsanta a phróiseáil;

4. á mheabhrú gur cheart go mbeadh feidhm ag oibleagáidí trédhearcachta a bhaineann le 
hardáin agus seirbhísí na meán atá ag feidhmiú ar líne maidir lena n-úinéireacht agus 
lena bhfoinsí maoinithe;

5. á mheas o bhfuil sé ríthábhachtach an timpeallacht cheart a chruthú chun leas iomlán a 
bhaint as an margadh digiteach aonair; á thabhairt chun suntais é go mbeadh i gceist leis 
an gcreat ceart déileáil leis an timpeallacht ar líne cosúil leis an gceann as líne, lena n-
áirítear maidir le fógraíocht agus cánachas;

6. á iarraidh timpeallacht shábháilte dhigiteach a bheith ann le cur chuige cothrom maidir 
le cearta bunúsacha chun éagsúlacht tuairime, neodracht líonra, saoirse cainte agus 
faisnéise a chur chun cinn, chomh maith le maoin a chosaint; ag tabhairt dá aire go 
ndéantar cumarsáid i gcónaí i gcomhthéacs ar leith, agus go bhfuil gá, ag an am céanna, 
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le bearta chun a áirithiú go mbaintear ábhar neamhdhleathach go pras agus nach 
gcuirtear ar ais arís é; á iarraidh, dá bhrí sin, go mbeadh nósanna imeachta uathoibrithe 
ann faoi réir prionsabail eiticiúla, trédhearcachta, cuntasachta chomh maith le 
maoirseacht agus rialú daonna; á chur i bhfáth go gcaithfear na nósanna imeachta sin a 
chomhlánú le sásraí éifeachtacha gearáin agus sásaimh d’úsáideoirí, rud a áirithíonn go 
ndéantar gearáin a phróiseáil gan moill mhíchuí chun saoirsí bunúsacha cumarsáide a 
choimirciú;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfidh oibritheoirí na n-ardán na 
tuarascálacha trédhearcachta ar fáil ina bhfuil faisnéis faoi líon na gcásanna inar 
ndearnadh ábhar a shainaithint go hearráideach mar ábhar neamhdhleathach nó a bhí 
roinnte go neamhdhleathach, agus go gcuirfidh na húdaráis inniúla faisnéis maidir le 
líon na gcásanna ina bhfuil imscrúdú agus ionchúiseamh coireanna mar thoradh ar ábhar 
a bhaint.

8. á iarraidh go n-úsáidfí gach modh atá indéanta go teicneolaíoch chun ábhar 
neamhdhleathach a chomhrac ar thaobh amháin, chomh maith le cur i gcoinne ábhar 
díobhálach, mífhaisnéise, bolscaireachta agus fuathchainte, ar an taobh eile; á chur i 
bhfáth gur cheart go mbeadh úsáid na modhanna sin bunaithe ar mhaoirseacht rialála 
agus bhreithiúnach;  á chur i bhfios go láidir nach féidir aon bhearta rialaithe ex-ante nó 
scagadh uaslódála a bheith mar thoradh ar na bearta sin, nach gcomhlíonann Airteagal 
15 de Threoir 2000/31/ CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1;

9. á chur i bhfios, sa bhreis ar na hoibleagáidí maidir le trédhearcacht agus cearta 
bunúsacha, gur féidir le bearta éifeachtacha maidir le hinfhaighteacht agus inbhraiteacht 
ábhair agus srianta ar fhéintagairt fhollasach cur go mór le scaipeadh ábhair 
dhleathaigh, le cur chun cinn faisnéise agus iolrachas na meán, éagsúlacht chultúrtha 
agus teanga agus rochtain ar ábhar luacha phoiblí ardcháilíochta;;  ag cur béim ar dhea-
chleachtais comhrialála agus féinrialála, a neartaíonn an comhar idir ardáin, sealbhóirí 
cearta, seiceálaithe fíricí, údaráis agus úsáideoirí agus a lamhálann úsáideoirí smacht a 
bheith acu trína chur ar a gcumas ábhar amhrasach a thuairisciú; ag tabhairt dá aire gur 
cheart do sheirbhísí na meán sóisialta ábhar míthreorach a thuairisciú níos mó agus níos 
mó;

10. á iarraidh, maidir le rialacha earnáilsonracha a fhéadann cuspóirí ar fud na sochaí a 
bhaint amach agus a thugann léiriú inláimhsithe dóibh d’earnálacha áirithe, amhail 
Treoracha 2010/13/AE2 agus (AE) 2019/7903 ó Pharlaimint na hEorpa ,agus ón 
gComhairle, go mbeidh tosaíocht acu ar rialacha ginearálta d’fhonn cearta údar agus 
ealaíontóirí sa timpeallacht dhigiteach a áirithiú;

11. á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar chásdlí náisiúnta a bhí ann le 

1 Treoir 2000/31/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2000 maidir le gnéithe áirithe 
dlí de sheirbhísí na sochaí faisnéise, go háirithe an tráchtáil leictreonach, sa Mhargadh Inmheánach (an Treoir 
um thráchtáil leictreonach) (IO L 178, 17.7.2000, lch. 1).
2  Treoir 2010/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2010 maidir le comhordú 
forálacha áirithe a leagtar síos le dlí, le rialachán nó le gníomhaíocht riaracháin sna Ballstáit agus a bhaineann le 
seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (Treoir Sheirbhísí na Meán Closamhairc) (IO L 95, 15.4.2010, lch. 1):
3 Treoir (AE) 2019/790 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cóipcheart 
agus cearta gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach agus lena leasaítear Treoracha 96/9/CE agus 2001/29/CE 
(IO L 130, 17.5.2019, lch. 92).
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déanaí ag socrú 30 nóiméad mar an tréimhse ama do sholáthraithe seirbhíse ábhar ar 
sárú é a bhaint anuas agus an coincheap “gasta” maidir le hinneachar beo a shoiléiriú;

12. á athdhearbhú gur cheart le córais rochtana iomaíocha sonraí a chomhlánaíonn 
forfheidhmiú an dlí iomaíochta iarracht na sonraí atá i seilbh sealbhóirí sonraí a dhílárú, 
agus dreasachtaí á gcoinneáil chun a bheith nuálaíoch chun leasa na dtomhaltóirí;

13. ag cur in iúl gur cheart saoirsí bunúsacha, mar shampla saoirse cainte, rogha na 
dtomhaltóirí agus an ceart chun príobháideachais, a bheith i gcroílár na rialacha nua, 
agus é mar aidhm acu machaire comhréidh a bhaint amach ar fud na hearnála iomláine

14. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé bacannaí, srianta agus ualaí nua a d’fhéadfadh a 
bheith ann i soláthar seirbhísí digiteacha a bhaint, go háirithe do FBManna agus do 
ghnólachtaí nuathionscanta, agus ag an am céanna á áirithiú go bhfuil iompar ardáin 
freagrach agus neamh-idirdhealaitheach agus go bhfuil oibleagáidí comhréireach, cibé 
acu ar líne nó as líne;

15. á chreidiúint go láidir go bhfuil gá le dliteanas ardáin a neartú, maidir le táirgí 
neamhdhleathacha agus neamhshábháilte, agus ar an gcaoi sin an margadh aonair 
digiteach a threisiú á mheabhrú gur cheart, sna cásanna sin, dliteanas na n-ardán a 
bheith oiriúnach don fheidhm, i bhfianaise na gcoimircí tomhaltóirí atá i bhfeidhm, ar 
cheart iad a urramú i gcónaí, agus bearta sásaimh comhchéimneacha a bhunú do 
mhiondíoltóirí agus do thomhaltóirí; á chreidiúint nach bhféadfadh an córas feidhmiú 
mura mbeadh cumhachtaí, uirlisí agus acmhainní leordhóthanacha ag údaráis 
forfheidhmithe chun na forálacha a fhorfheidhmiú agus chun comhoibriú go 
héifeachtúil le haghaidh cásanna a bhfuil gné thrasnáisiúnta acu;

16. ag cur béim ar an ngá atá le cuimsitheacht, soiléireacht agus trédhearcacht rialacha an 
Aontais agus rialacha náisiúnta a nuashonrú, a mhodhnú, a mhéadú, agus, ag an am 
céanna, forálacha rialála neamhriachtanacha agus as dáta a bhaint, seachas forálacha 
rialála breise a chur leis, agus é mar aidhm acu na forbairtí teicneolaíocha reatha a 
léiriú;
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