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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a 
chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1) Tá ag saoránaigh uile AE an ceart 
chun saoirse agus slándála pearsan faoi 
Airteagal 6 de Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (‘an 
Chairt’), an ceart chun measa ar an saol 
príobháideach agus ar shaol an 
teaghlaigh faoi Airteagal 7 den Chairt, 
agus an ceart chun cosanta a sonraí 
pearsanta faoi Airteagal 8 den Chairt.

Réasúnú

Cuirfear béim go sainráite ar chosaint na gceart thuasluaite, toisc go bhféadfadh malartú 
trasteorann faisnéise trí idir-inoibritheacht na gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair na 
cearta sin a chur i mbaol. Tá dlúthbhaint idir an leasú seo agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is gá foráil a dhéanamh maidir le 
córais ríomhbhailiúcháin dolaí a úsáid go 
forleathan sna Ballstáit agus sna tíortha 
comharsanachta, agus na córais idir-
inoibritheacha a bheith oiriúnach don 

(2) Is gá foráil a dhéanamh maidir le 
córais ríomhbhailiúcháin dolaí a úsáid go 
forleathan sna Ballstáit agus sna tíortha 
comharsanachta, agus, a mhéid is féidir, 
córais idir-inoibritheacha iontaofa, 
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fhorbairt a dhéanfar amach anseo ar an 
mbeartas táillí bóthair ar leibhéal an 
Aontas agus do na forbairtí teicniúla a 
thiocfaidh amach anseo.

sholáimhsithe agus chost-éifeachtúla a 
bheith ann atá oiriúnach don fhorbairt a 
dhéanfar amach anseo ar an mbeartas táillí 
bóthair ar leibhéal an Aontais agus do na 
forbairtí teicniúla a thiocfaidh amach 
anseo.

Réasúnú

Ba cheart do na córais ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair bheith, a mhéid is féidir, iontaofa, 
soláimhsithe agus cost-éifeachtúil. Beidh sé sin fabhrach do shaoránaigh AE. Tá dlúthbhaint 
idir an leasú seo agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) De thoradh iomadú na sonraíochtaí 
arna bhforchur ag na Ballstáit agus ag na 
tíortha comharsanachta maidir lena gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí, d'fhéadfadh sé go 
gcuirfí isteach ar fheidhmiú rianúil an 
mhargaidh inmheánaigh agus ar chuspóirí 
an bheartais iompair araon. Dá mbeadh 
cúrsaí amhlaidh, is dealraitheach go 
mbeadh an iliomad boscaí leictreonacha a 
bheadh neamh-chomhoiriúnach agus 
costasach á n-úsáid i gcábáin tiomána na 
bhfeithiclí tromshaothair , agus go 
ndéanfadh tiománaithe botúin agus iad á n-
úsáid, rud a d'fhágfadh go bhféadfaí, mar 
shampla, íocaíocht a sheachaint de 
neamhthoil. Níl iomadú den sórt sin 
inghlactha ag úsáideoirí ná ag monaróirí 
feithiclí ar chúiseanna costais, 
sábháilteachta agus dlí.

(4) De thoradh iomadú na sonraíochtaí 
arna bhforchur ag na Ballstáit agus ag na 
tíortha comharsanachta maidir lena gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí, d’fhéadfadh sé go 
gcuirfí isteach ar fheidhmiú rianúil an 
mhargaidh inmheánaigh, ar phrionsabal 
na saorghluaiseachta agus ar chuspóirí an 
bheartais iompair araon. Dá mbeadh cúrsaí 
amhlaidh, is dealraitheach go mbeadh an 
iliomad boscaí leictreonacha a bheadh 
neamh-chomhoiriúnach agus costasach á n-
úsáid i gcábáin tiomána na bhfeithiclí 
tromshaothair, agus go ndéanfadh 
tiománaithe botúin agus iad á n-úsáid, rud 
a d’fhágfadh go bhféadfaí, mar shampla, 
íocaíocht a sheachaint de neamhthoil. Níl 
iomadú den sórt sin inghlactha ag 
úsáideoirí ná ag monaróirí feithiclí ar 
chúiseanna costais, sábháilteachta agus dlí.

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach 
an téacs chun an togra a neartú trína léiriú go mbíonn tionchar ag iomadúlacht na gcóras 
ríomhdhola ar an tsaoirse gluaiseachta.
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Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Ba cheart deireadh a chur le 
bacainní saorga ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh, ach ligean do na Ballstáit 
agus don Aontas beartais éagsúla maidir le 
táillí bóthair a chur i bhfeidhm i gcás gach 
cineáil feithicle ar leibhéal áitiúil, náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. De bharr an trealaimh 
arna shuiteáil i bhfeithiclí, ba cheart a 
bheith in ann na beartais sin maidir le táillí 
bóthair a chur i bhfeidhm i gcomhréir le 
prionsabail an neamh-idirdhealaithe idir 
saoránaigh na mBallstát uile. Dá bhrí sin, is 
gá idir-inoibritheacht na gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí ar leibhéal an 
Aontais a áirithiú a luaithe is féidir.

(5) Ba cheart deireadh a chur le 
bacainní saorga ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh, ach ligean do na Ballstáit 
agus don Aontas beartais éagsúla maidir le 
táillí bóthair a chur i bhfeidhm i gcás gach 
cineáil feithicle ar leibhéal áitiúil, náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. De bharr an trealaimh 
arna shuiteáil i bhfeithiclí, ba cheart go 
mbeifí in ann na beartais sin maidir le táillí 
bóthair a chur i bhfeidhm i gcomhréir le 
prionsabail an neamh-idirdhealaithe idir 
saoránaigh na mBallstát uile, agus na 
cearta bunúsacha uile á n-urramú ag an 
am céanna. Dá bhrí sin, ba cheart idir-
inoibritheacht iontaofa na gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí ar leibhéal an 
Aontais arna bunú ar urramú na gceart 
bunúsach a áirithiú a luaithe is féidir.

Réasúnú

Is gá urramú iomlán chearta bunúsacha na ndaoine a choimirciú agus idir-inoibritheacht na 
gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair á gcur chun feidhme. Tá dlúthbhaint idir an leasú seo 
agus leasuithe inghlactha eile.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart a dheimhniú gurb iad 
soláthraithe sheirbhís dola leictreonaigh na 
hEorpa a chuireann seirbhís Eorpach 
Ríomhbhailiúcháin Dolaí (SERD) ar fáil, 
mar a sonraítear i 
gCinneadh 2009/750/CE17 .

(8) Ba cheart a dheimhniú gurb iad 
soláthraithe Sheirbhís Eorpach 
Ríomhbhailiúcháin Dolaí (SERD) a 
dhéanann seirbhís SERD a chur ar fáil ó 
thaobh an dlí de, mar a shonraítear i 
gCinneadh 2009/750/CE ón gCoimisiún17

agus na cearta bunúsacha á 
lánchomhlíonadh.
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_________________ _________________

17 Cinneadh 2009/750/CE ón gCoimisiún 
an 6 Deireadh Fómhair 2009 maidir le 
sainmhíniú Sheirbhís Eorpach 
Ríomhbhailiúcháin Dolaí agus a heilimintí 
teicniúla (IO L 268, 13.10.2009, lch. 11).

17 Cinneadh 2009/750/CE ón gCoimisiún 
an 6 Deireadh Fómhair 2009 maidir le
sainmhíniú Sheirbhís Eorpach 
Ríomhbhailiúcháin Dolaí agus a heilimintí 
teicniúla (IO L 268, 13.10.2009, lch. 11).

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ríomhbhailiúchán dolaí agus córas 
cliste iompair atá comhoibritheach (CCI-C) 
úsáidtear teicneolaíochtaí comhchosúla 
agus bandaí minicíochta atá in aice a chéile 
i gcomhair cumarsáid ghearr-raoin ó 
fheithicil go feithicil agus ó fheithicil go 
bonneagar. Amach anseo, ba cheart an 
fhéidearthacht an ríomhbhailiúchán dolaí a 
chur le chéile le CCI-C i mbanda 5.9 GHz, 
banda a úsáidtear do CCI-C faoi láthair, a 
fhiosrú i ndiaidh measúnú críochnúil ar an 
gcostas, an tairbhe, na bacainní teicniúla 
agus na réitigh a d'fhéadfaí a úsáid ar na 
bacainní sin.

(10) Ríomhbhailiúchán dolaí agus córas 
cliste iompair atá comhoibritheach (CCI-C) 
úsáidtear teicneolaíochtaí comhchosúla 
agus bandaí minicíochta atá in aice a chéile 
i gcomhair cumarsáid ghearr-raoin ó 
fheithicil go feithicil agus ó fheithicil go 
bonneagar. Amach anseo, ba cheart an 
fhéidearthacht an ríomhbhailiúchán dolaí a 
chur le chéile le CCI-C i mbanda 5.9 GHz, 
banda a úsáidtear do CCI-C faoi láthair, a 
fhiosrú tar éis measúnú críochnúil a 
dhéanamh ar an tionchar féideartha ar 
phríobháideacht agus ar chosaint sonraí 
agus ar an gcostas, an tairbhe, na bacainní 
teicniúla agus na réitigh a d’fhéadfaí a 
úsáid ar na bacainní sin, ionas nach 
mbeidh sé sin ina bhacainn, go háirithe 
do FBManna.

Réasúnú

I gcomhréir leis an tuairim a glacadh ó LIBE maidir le Córais Chliste Iompair atá 
Comhoibritheach (CCI-C) (Grapini)

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) De dheasca na bhfadhbanna a (13) De dheasca na bhfadhbanna a 



AD\1149703GA.docx 7/23 PE616.760v03-00

GA

bhaineann le ciontóirí neamhchónaitheacha 
i gcoinne córais ríomhbhailiúcháin dolaí a 
shainaithint, cuirtear bac ar tuilleadh úsáide 
a bhaint as córais den sórt sin agus ar chur i 
bhfeidhm níos fairsinge den phrionsabal 
'íoc mar a úsáidtear' agus den phrionsabal 
'íoc mar a thruaillítear' ar bhóithre an 
Aontais.

bhaineann le ciontóirí neamhchónaitheacha 
i gcoinne córais ríomhbhailiúcháin dolaí a 
shainaithint, cuirtear bac ar tuilleadh úsáide 
a bhaint as córais den sórt sin agus ar chur i 
bhfeidhm níos fairsinge den phrionsabal 
‘íoc mar a úsáidtear’ agus den phrionsabal 
‘íoc mar a thruaillítear’ ar bhóithre an 
Aontais, agus tá gá, dá bhrí sin, chun 
teacht ar bhealach nua chun na daoine 
sin a shainaithint.

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart ceangal a chur ar na 
Ballstáit an fhaisnéis agus na sonraí is gá a 
thabhairt don Choimisiún chun 
meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 
agus ar éifeachtúlacht an chórais 
malartaithe faisnéise faoi dhaoine nach n-
íocann táille bóthair. Ba cheart ceangal a 
bheith ar an gCoimisiún measúnú a 
dhéanamh ar na sonraí agus ar an 
bhfaisnéis arna bhfáil, agus leasuithe ar an 
reachtaíocht a mholadh, más gá.

(16) Ba cheart ceangal a chur ar na 
Ballstáit an fhaisnéis agus na sonraí is gá a 
thabhairt don Choimisiún chun 
meastóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht 
agus ar éifeachtúlacht an chórais 
malartaithe faisnéise faoi dhaoine nach n-
íocann táille bóthair, agus cosaint sonraí 
pearsanta á hurramú go hiomlán ag an 
am céanna. Ba cheart ceangal a bheith ar 
an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar na 
sonraí agus ar an bhfaisnéis arna bhfáil, 
agus leasuithe ar an reachtaíocht a 
mholadh, más gá. Níor cheart aon sonraí 
pearsanta a tharchur chuig an 
gCoimisiún ná a roinnt leis an 
gCoimisiún.

Réasúnú

Féachtar leis an leasú seo le comhsheasmhacht dhlíthiúil le dlí AE um chosaint sonraí a 
áirithiú.

Cuirfear i bhfáth go sainráite go n-urramófar le soláthar faisnéise ábhartha ó na Ballstáit 
chuig institiúidí AE an ceart chun sonraí pearsanta a chosaint.

Mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs agus an nasc le 
leasuithe inghlactha eile, is gá an leasú seo a chur síos.
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Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Beidh próiseáil sonraí pearsanta i 
gceist nuair a thabharfar córais 
ríomhbhailiúcháin dolaí isteach. Is gá 
próiseáil den sórt sin a chur i gcrích i 
gcomhréir le rialacha an Aontais , mar a 
leagtar amach inter alia i Rialachán (AE) 
2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle19, i dTreoir (AE) 2016/680 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 agus i dTreoir 2002/58/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle21 . Aithnítear go sainráite an 
ceart ar chosaint sonraí pearsanta in 
Airteagal 8 de Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(17) Bíonn próiseáil sonraí pearsanta i 
gceist nuair a thugtar córais leictreonacha 
dolaí isteach. Aithnítear go sainráite an 
ceart chun sonraí pearsanta a chosaint in 
Airteagal 8 den Chairt agus in Airteagal 
16 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh. Is gá an phróiseáil sin a 
dhéanamh i gcomhréir le rialacha an 
Aontais, mar a leagtar amach, inter alia, i 
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle19 , agus i 
dTreoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle20, agus, i gcás 
inar cion coiriúil é sa Bhallstát ina bhfuil 
an íocaíocht dhlite mainneachtain táille 
bóthair a íoc, faoi Threoir (AE) 2016/680
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle.21

__________________ __________________

19 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha 
a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht 
sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta
maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1).

19 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha 
a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht 
sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 95/46/CE (an Rialachán Ginearálta 
maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1),

20 Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine 
nádúrtha maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta 
coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó 
a ionchúiseamh nó chun pionóis 
choiriúla a fhorghníomhú, agus 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 
2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 

20 Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le cosaint 
príobháideachta san earnáil cumarsáide 
leictreonaí (IO L 201, 31.7.2002, lch. 37).
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4.5.2016, lch. 89).

21 Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le cosaint 
príobháideachais san earnáil cumarsáide 
leictreonaí (IO L 201, 31.7.2002, lch. 37).

21 Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 i ndáil le cosaint daoine 
nádúrtha maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta ag údaráis inniúla chun cionta 
coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath nó 
a ionchúiseamh nó chun pionóis 
choiriúla a fhorghníomhú, agus 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh Réime 
2008/977/CGB ón gComhairle (IO L 119, 
4.5.2016, lch. 89).

Réasúnú

Leis an togra seo, cuirtear RGCS agus Treoir na bPóilíní (2016/680) i bhfeidhm maidir le 
próiseáil sonraí pearsanta.  Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir na Ballstáit inar 
saincheist riaracháin é mainneachtain na dtáillí sin nó inar cion coiriúil é. Tá dlúthbhaint 
idir an leasú seo agus leasuithe eile arna ndéanamh ag an rapóirtéir.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Chun idir-inoibritheacht na gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair a áirithiú 
agus chun malartú trasteorann faisnéise a 
éascú faoi mhainneachtain táillí bóthair a 
íoc, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i dtaca le hoiriúnú don dul 
chun cinn teicneolaíoch a dhéanamh ar an 
liosta teicneolaíochtaí is féidir a úsáid chun 
idirbhearta ríomhbhailiúcháin dolaí a 
dhéanamh i gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí 
óna dteastaíonn suiteáil nó úsáid trealaimh 
ar bord. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go 
rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar 

(19) Chun idir-inoibritheacht na gcóras 
ríomhbhailiúcháin dolaí bóthair a áirithiú 
agus chun malartú trasteorann faisnéise a 
éascú ó thaobh an dlí de faoi 
mhainneachtain táillí bóthair a íoc, ba 
cheart an chumhacht chun gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún i dtaca le hoiriúnú don dul 
chun cinn teicneolaíoch a dhéanamh ar an 
liosta teicneolaíochtaí is féidir a úsáid chun 
idirbhearta ríomhbhailiúcháin dolaí a 
dhéanamh i gcóras ríomhbhailiúcháin dolaí 
óna dteastaíonn suiteáil nó úsáid trealaimh 
ar bord. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go 
rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
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na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
na doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr an 13 Aibreán 2016. Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
na doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bheidh ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag an Treoir seo gan dochar 
do na cinntí arna ndéanamh ag na Ballstáit 
táillí a ghearradh ar chineálacha áirithe 
feithiclí, chun leibhéal na dtáillí sin a 
chinneadh agus chun an cuspóir a ngearrtar 
na táille sin chuige a chinneadh.

Chun prionsabal na coimhdeachta a 
urramú, beidh feidhm ag an Treoir seo gan 
dochar do na cinntí arna ndéanamh ag na 
Ballstáit táillí a ghearradh ar chineálacha 
áirithe feithiclí, agus chun leibhéal na 
dtáillí sin a chinneadh agus chun an cuspóir 
a ngearrtar na táillí sin chuige a chinneadh.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) ciallaíonn 'réimse dola 
leictreonaigh' bóthar, gréasán bóithre, 
struchtúr amhail droichead nó tulán, nó bád 
farantóireachta, ar a mbailítear táillí bóthair 
ag úsáid, go heisiach nó i bpáirt, 
meicníochtaí uathoibríocha braite amhail 
cumarsáid le trealamh ar bord atá feistithe 
san fheithicil nó uathaithint uimhirphlátaí;

(e) ciallaíonn ‘réimse dola 
leictreonaigh’ bóthar, gréasán bóithre, 
struchtúr amhail droichead nó tulán, nó bád 
farantóireachta, ar a mbailítear táillí bóthair 
ag úsáid, go heisiach nó i bpáirt, 
meicníochtaí uathoibríocha braite amhail 
cumarsáid le trealamh ar bord atá feistithe 
san fheithicil, a d’fhéadfaí a fhorlíonadh 
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le huathaithint uimhirphlátaí;

Réasúnú

De dheasca laghad chaighdeánú na n-uimhirphlátaí agus na gcóras aitheanta laistigh den 
Aontas, d’fhéadfadh torthaí míchearta teacht as a bheith ag brath go heisiach ar aithint 
uimhirphlátaí. Ar an gcúis sin, níor cheart uathaithint uimhirphlátaí a úsáid ach amháin mar 
uirlis bhreise chun dolaí a bhailiú.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) ciallaíonn 'Ballstát an chlárúcháin' 
an Ballstát arb ann atá cláraithe an 
fheithicil lena ndearnadh an cion, mar atá 
mainneachtain táille bóthair a íoc;

(i) ciallaíonn ‘Ballstát an chlárúcháin’ 
an Ballstát arb ann atá an fheithicil lena 
ndearnadh an cion, mar atá mainneachtain 
táille bóthair a íoc, cláraithe;

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bainfidh na córais ríomhbhailiúcháin dolaí 
nua uile ina bhfuil suiteáil nó úsáid 
trealaimh ar bord de dhíth , chun 
idirbhearta ríomhbhailiúcháin dolaí a chur i 
gcrích, úsáid as ceann amháin nó níos mó 
de na teicneolaíochtaí a liostaítear in 
Iarscríbhinn IV .

Déantar leis na córais ríomhbhailiúcháin 
dolaí nua uile ina bhfuil suiteáil nó úsáid 
trealaimh ar bord de dhíth, chun idirbhearta 
ríomhbhailiúcháin dolaí a chur i gcrích, 
úsáid a bhaint as ceann amháin nó níos mó 
de na teicneolaíochtaí seo a leanas:

(a) suí satailíte;

(b) cumarsáid mhóibíleach i 
gcomhréir le caighdeán GSM-GPRS
(tagairt GSM TS 03.60/23.00);

(c) teicneolaíocht micreathonnta 5.8 
GHz.

Réasúnú

Is príomhchinntitheach idir-inoibritheachta iad réitigh theicneolaíocha, ar cheann de 
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chuspóirí lárnacha an athmhúnlaithe seo iad. Ar an gcúis sin, ba cheart cinneadh faoi liosta 
na réiteach teicneolaíoch incháilithe a fhágáil faoi chomhreachtóir seachas faoin 
gCoimisiún.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Córais ríomhbhailiúcháin dolaí atá ann 
cheana agus ina n-úsáidtear 
teicneolaíochtaí nach liostaítear in 
Iarscríbhinn IV, cuirfear i gcomhréir leis 
na teicneolaíochtaí a liostaítear san 
Iarscríbhinn iad tráth a dhéanfar 
feabhsuithe substaintiúla teicneolaíocha 
orthu

Déanfar leis na córais ríomhbhailiúcháin 
dolaí atá ann cheana, agus ina n-úsáidtear 
teicneolaíochtaí nach liostaítear sa chéad 
fhomhír, na teicneolaíochtaí sin a 
chomhlíonadh má chuirtear feabhsuithe 
substaintiúla teicneolaíocha i gcrích.

Réasúnú

Tá sé sin comhsheasmhach leis an leasú lena scriostar Iarscríbhinn IV agus lena n-aistrítear 
liosta na dteicneolaíochtaí incháilithe chuig Airteagal 3(1), Fomhír 1.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh soláthraithe SERD trealamh ar 
bord ar fáil d'úsáideoirí a bheidh oiriúnach 
don úsáid, idir-inoibritheach agus in ann 
cumarsáid a dhéanamh leis na córais 
ríomhbhailiúcháin dolaí uile atá i seirbhís 
sna Ballstáit ag úsáid na teicneolaíochtaí a 
liostaítear in Iarscríbhinn IV.

Cuirfidh soláthraithe SERD trealamh ar 
bord ar fáil d’úsáideoirí atá oiriúnach don 
úsáid, idir-inoibritheach agus in ann 
cumarsáid a dhéanamh leis na córais 
ríomhbhailiúcháin dolaí uile atá i seirbhís 
sna Ballstáit a úsáideann na
teicneolaíochtaí a liostaítear i mír 1.

Réasúnú

Tá sé sin comhsheasmhach leis an leasú lena scriostar Iarscríbhinn IV agus lena n-aistrítear 
liosta na dteicneolaíochtaí incháilithe chuig Airteagal 3(1), Fomhír 1.
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Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfaidh an trealamh ar bord a 
chrua-earraí agus a bhogearraí féin a úsáid, 
nó eilimintí de chrua-earraí agus de 
bhogearraí eile atá san fheithicil a úsáid, nó 
an dá rud. Chun cumarsáid a dhéanamh le 
córais eile chrua-earraí atá san fheithicil, 
féadfaidh an trealamh ar bord 
teicneolaíochtaí a úsáid nach liostaítear in 
Iarscríbhinn IV.

4. Féadfaidh an trealamh ar bord a 
chrua-earraí agus a bhogearraí féin a úsáid, 
nó eilimintí de chrua-earraí agus de 
bhogearraí eile atá san fheithicil a úsáid, nó 
an dá rud. Chun cumarsáid a dhéanamh le 
córais eile chrua-earraí atá san fheithicil, 
féadfaidh an trealamh ar bord 
teicneolaíochtaí a úsáid nach liostaítear i 
mír 1.

Réasúnú

Tá sé sin comhsheasmhach leis an leasú lena scriostar Iarscríbhinn IV agus lena n-aistrítear 
liosta na dteicneolaíochtaí incháilithe chuig Airteagal 3(1), Fomhír 1.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Maidir leis an bpróiseáil sonraí 
pearsanta is gá chun SERD a oibriú, 
áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar í i 
gcomhréir leis na rialacha de chuid 
an Aontais lena gcosnaítear saoirsí agus 
cearta bunúsacha daoine aonair, lena n-
áirítear a bpríobháideacht, agus, go 
háirithe, go gcomhlíonfar forálacha 
Rialachán (AE) 2016/679, Threoir (AE) 
2016/680 agus Threoir 2002/58/CE.

6. Maidir leis an bpróiseáil sonraí 
pearsanta is gá chun SERD a oibriú, 
áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar í i 
gcomhréir leis na rialacha de chuid 
an Aontais lena gcosnaítear saoirsí agus 
cearta bunúsacha daoine aonair, lena n-
áirítear a bpríobháideacht, agus, go 
háirithe, go gcomhlíonfar forálacha 
Rialachán (AE) 2016/679, agus forálacha 
Threoir 2002/58/CE. Ní dhéanfar 
tuilleadh próiseála ar shonraí pearsanta 
arna bpróiseáil faoin Treoir seo chun 
críoch eile, agus scriosfar iad a luaithe 
agus nach mbeidh gá a thuilleadh leo 
chun na críche ar chuige a próiseáladh 
iad.
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Réasúnú

De bhrí go ndéanfar leis an togra foráil maidir le hathrú substaintiúil ar an téacs atá i 
bhfeidhm faoi láthair chun go n-áiritheofar idir-inoibritheacht SERD, íocaíocht táillí agus 
rialacha nua um chomhar agus um fhorfheidhmiú idir na Ballstáit maidir le táillí 
neamhíoctha, tugtar le fios leis an togra cur isteach ollmhór ar cheart chun sonraí a chosaint 
nach ndéantar aghaidh a thabhairt air sa togra. Dá bhrí sin, is gá an leasú seo a chur síos 
chun sonraí pearsanta a chosaint agus comhsheasmhacht le dlí AE a áirithiú.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun imscrúdú a dhéanamh ar 
mhainneachtain táillí bóthair a íoc, 
deonóidh na Ballstáit rochtain ar na sonraí 
clárúcháin feithiclí náisiúnta a leanas do 
phointí teagmhála náisiúnta na mBallstát 
eile, maille leis an gcumhacht cuardaigh 
uathoibrithe a dhéanamh orthu:

Chun imscrúdú a dhéanamh ar 
mhainneachtain táillí bóthair a íoc, agus 
chun na críche sin amháin, deonóidh na 
Ballstáit rochtain ar na sonraí clárúcháin 
feithiclí náisiúnta a leanas do phointí 
teagmhála náisiúnta na mBallstát eile, 
maille leis an gcumhacht chun cuardaigh 
uathoibrithe a dhéanamh orthu:

Réasúnú

Féachtar leis an leasú seo le comhsheasmhacht dhlíthiúil le dlí AE um chosaint sonraí a 
áirithiú.

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) sonraí a bhaineann le feithiclí; 
agus

(a) sonraí is gá chun feithicil ar leith a 
shainaithint; agus

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) sonraí a bhaineann le húinéirí nó 
sealbhóirí na feithicle.

(b) sonraí is gá chun úinéirí nó 
sealbhóirí na feithicle a shainaithint agus
chun teagmháil a dhéanamh leo.

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar na cuardaigh uathoibrithe sin i
gcomhréir leis na nósanna imeachta dá 
dtagraítear i bpointe 2 agus i bpointe 3 de 
Chaibidil 3 den Iarscríbhinn a ghabhann le 
Cinneadh 2008/616/CGB26 agus le 
ceanglais Iarscríbhinn II den Treoir seo.

Déanfar na cuardaigh uathoibrithe sin agus 
lánchomhlíonadh á dhéanamh ar na 
nósanna imeachta dá dtagraítear i bpointe 2 
agus i bpointe 3 de Chaibidil 3 den 
Iarscríbhinn a ghabhann le 
Cinneadh 2008/616/CGB26 agus ar 
cheanglais Iarscríbhinn II den Treoir seo,
agus na cearta bunúsacha uile á 
lánchomhlíonadh freisin.

_________________ _________________

26 Cinneadh 2008/616/CGB an 
23 Meitheamh 2008 maidir le cur chun 
feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir 
le comhar trasteorann a ghéarú, go háirithe 
chun sceimhlitheoireacht agus coireacht 
trasteorann a chomhrac (IO L 210, 
6.8.2008, lch.12).

26 Cinneadh 2008/616/CGB an 
23 Meitheamh 2008 maidir le cur chun 
feidhme Chinneadh 2008/615/CGB maidir 
le comhar trasteorann a ghéarú, go háirithe 
chun sceimhlitheoireacht agus coireacht 
trasteorann a chomhrac (IO L 210, 
6.8.2008, lch.12).

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Agus litir an fhógra á cur chuig an 
úinéir, sealbhóir na feithicle nó an duine 
arna shainaithint ar dhóigh eile a bhfuil 
amhras faoi nár íoc sé an táille bóthair, 
déanfaidh an Ballstát ar ar a chríoch a 
tharla an mhainneachtain táille bóthair a 
íoc, i gcomhréir lena dhlí, aon fhaisnéis 
ábhartha a áireamh, go háirithe cineál na 

2. Agus litir an fhógra á cur chuig an 
úinéir, sealbhóir na feithicle nó an duine 
arna shainaithint ar dhóigh eile a bhfuil 
amhras faoi nár íoc sé an táille bóthair, 
déanfaidh an Ballstát ar ar a chríoch a 
tharla an mhainneachtain táille bóthair a 
íoc, i gcomhréir lena dhlí, aon fhaisnéis 
ábhartha a áireamh, go háirithe cineál na 
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mainneachtana an táille bóthair a íoc, áit, 
dáta agus am na mainneachtana an táille 
bóthair a íoc, teideal na dtéacsanna den dlí 
náisiúnta arna shárú agus an smachtbhanna 
agus, más iomchuí, sonraí maidir leis an 
bhfeiste arna húsáid chun an cion a bhrath. 
Féadfaidh an Ballstát ar ar a chríoch a 
tharla an mhainneachtain táille bóthair a 
íoc úsáid a bhaint as an teimpléad a leagtar 
amach in Iarscríbhinn III chuige sin.

mainneachtana táille bóthair a íoc, áit, dáta 
agus am na mainneachtana táille bóthair a 
íoc, teideal na dtéacsanna den dlí náisiúnta 
arna shárú agus an smachtbhanna agus 
sonraí maidir leis an bhfeiste arna húsáid 
chun an cion a bhrath. Féadfaidh an 
Ballstát ar ar a chríoch a tharla an 
mhainneachtain táille bóthair a íoc úsáid a 
bhaint as an teimpléad a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III chuige sin.

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. An Ballstát ar ar a chríoch a tharla 
an mhainneachtain táille bóthair a íoc, i 
gcás ina gcinnfidh sé imeachtaí leantacha a 
thionscnamh, déanfaidh sé, chun a áirithiú 
go n-urramófar cearta bunúsacha, litir an 
fhógra a sheoladh sa teanga ina bhfuil 
doiciméad clárúcháin na feithicle, má tá sin 
le fáil, nó i dteanga de theangacha oifigiúla 
Bhallstát an chlárúcháin.

3. An Ballstát ar ar a chríoch a tharla 
an mhainneachtain táille bóthair a íoc, i 
gcás ina gcinnfidh sé imeachtaí leantacha a 
thionscnamh, déanfaidh sé, chun a áirithiú 
go n-urramófar cearta bunúsacha, litir an 
fhógra a sheoladh sa teanga ina bhfuil 
doiciméad clárúcháin na feithicle, má tá sin 
le fáil, nó i dteanga de theangacha oifigiúla 
Bhallstát an chlárúcháin. Leis an litir sin, 
cuirfidh an Ballstát an faighteoir ar an 
eolas faoi na meicníochtaí atá ar fáil 
d’úinéir na feithicle chun agóid a 
dhéanamh i gcoinne an chiona 
líomhnaithe agus go háirithe faoin gceart 
chun achomhairc agus chun sásaimh dlí, 
agus faoin údarás ar féidir na cearta sin a 
fheidhmiú os a chomhair.

Réasúnú

Féachtar leis an leasú seo le comhsheasmhacht dhlíthiúil le dlí AE um chosaint sonraí a 
áirithiú.

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 8 Airteagal 8

Cosaint sonraí Cosaint sonraí

1. Beidh feidhm ag forálacha 
Rialachán (AE) 2016/679 agus ag na 
dlíthe, rialacháin agus forálacha 
riaracháin náisiúnta lena dtrasuitear 
Treoir (AE) 2016/680 maidir le sonraí 
pearsanta arna bpróiseáil faoin Treoir seo.

1. Beidh feidhm ag Rialachán (AE) 
2016/679 agus ag Treoir 2002/58/CE
maidir le sonraí pearsanta arna bpróiseáil 
faoin Treoir seo. Ní bheidh feidhm ag 
Treoir (AE) 2016/680 ach amháin maidir 
le sonraí pearsanta arna bpróiseáil faoin 
Treoir seo nuair is cion coiriúil sa 
Bhallstát ina bhfuil an íocaíocht dlite 
mainneachtain táille bóthair a íoc.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 
sonraí pearsanta arna bpróiseáil faoin 
Treoir seo a cheartú laistigh de thréimhse 
ama iomchuí má tá siad míchruinn, nó go 
scriosfar iad nó go gcuirfear srian orthu, 
agus go leagfar síos teorainn amach 
maidir le stóráil sonraí i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2016/679 agus na dlíthe, 
rialacháin agus forálacha riaracháin 
náisiúnta lena dtrasuitear Treoir (AE) 
2016/680.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
próiseáil sonraí pearsanta chun críocha 
Airteagal 5 teoranta do na cineálacha 
sonraí a liostaítear in Iarscríbhinn 
II.Áiritheoidh na Ballstáit freisin go 
bhfuil sé de cheart ag na hábhair sonraí
sonraí pearsanta a próiseáladh a thabhairt 
cothrom le dáta, a cheartú nó a scriosadh 
gan moill mhíchuí má tá siad míchruinn. 
Bunóidh na Ballstáit teorainn ama chun 
sonraí pearsanta a stóráil i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2016/679 agus, i gcás 
inarb infheidhme, i gcomhréir le Treoir 
(AE) 2016/680.)

Áiritheoidh na Ballstáit gur chun malartú 
trasteorann faisnéise a éascú i gcásanna 
mainneachtana táillí bóthair a íoc, agus 
chuige sin amháin, a úsáidfear na sonraí 
pearsanta uile arna bpróiseáil faoin Treoir 
seo, agus go bhfuil ag na hábhair sonraí na 
cearta céanna ar fhaisnéis, rochtain, ceartú, 
scriosadh agus blocáil, cúiteamh agus 
sásamh breithiúnach agus a bhforáiltear 
maidir leo i Rialachán (AE) 2016/679 agus 
sna dlíthe, rialacháin agus forálacha 
riaracháin náisiúnta lena dtrasuitear
Treoir (AE) 2016/680.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar sonraí 
pearsanta arna bpróiseáil faoin Treoir seo a 
phróiseáil chun malartú trasteorann 
faisnéise a éascú i gcásanna 
mainneachtana táillí bóthair a íoc, agus 
chun na críche sin amháin, agus nach 
ndéanfar tuilleadh próiseála orthu chun 
críche ar bith eile. Áiritheoidh na Ballstáit 
freisin go bhfuil ag na hábhair sonraí na 
cearta céanna chun faisnéise, rochtana, 
ceartaithe, scriosta agus chun srianta ar 
phróiseáil, chun gearán a thaisceadh le 
húdarás maoirseachta um chosaint 
sonraí, chun cúitimh agus chun leighis
bhreithiúnaigh éifeachtaigh amhail dá 
bhforáiltear i Rialachán (AE) 2016/679 
agus, i gcás inarb infheidhme, i dTreoir 
(AE) 2016/680. Áiritheoidh na Ballstáit 
nach ndeonófar rochtain ar shonraí 
pearsanta ach d’údaráis inniúla chun 
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faisnéis clárúcháin feithicle a mhalartú.

3. Beidh ag aon duine lena mbaineann 
an ceart faisnéis a fháil maidir le cé na 
sonraí pearsanta arna dtaifeadadh i 
mBallstát an chlárúcháin a cuireadh chuig 
an mBallstát inar tharla an mhainneachtain 
táille bóthair a íoc, lena n-áirítear dáta na 
hiarrata agus údarás inniúil an Bhallstáit ar 
ar a chríoch a tharla an mhainneachtain 
táille bóthair a íoc.

3. Beidh ag aon duine lena mbaineann 
an ceart faisnéis a fháil, gan moill 
mhíchuí, maidir le cé na sonraí pearsanta 
arna dtaifeadadh i mBallstát an chlárúcháin 
a cuireadh chuig an mBallstát inar tharla an 
mhainneachtain táille bóthair a íoc, lena n-
áirítear dáta na hiarrata agus údarás inniúil 
an Bhallstáit ar ar a chríoch a tharla an 
mhainneachtain táille bóthair a íoc.

Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún, faoin [5 bliana tar 
éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], 
tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i 
bhfeidhm Airteagal 6 agus Airteagal 7 den 
Treoir seo ag na Ballstáit. Ina thuarascáil, 
díreoidh an Coimisiún ar na gnéithe seo a 
leanas go háirithe, agus déanfaidh sé, de 
réir mar is iomchuí, moltaí chun iad a 
chumhdach:

Déanfaidh an Coimisiún, faoin [4 bliana tar 
éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], 
tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le cur i 
bhfeidhm Airteagal 6 agus Airteagal 7 den 
Treoir seo ag na Ballstáit. Ina thuarascáil, 
díreoidh an Coimisiún ar na gnéithe seo a 
leanas go háirithe, agus déanfaidh sé, de 
réir mar is iomchuí, moltaí chun iad a 
chumhdach:

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 – fleasc 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- anailís ar thionchar chur i 
bhfeidhm Airteagal 6 agus Airteagal 7 
den Treoir seo ar chearta bunúsacha, go 
háirithe an ceart chun príobháideachta 
agus chun sonraí pearsanta a chosaint,

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
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Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11 lena 
leasaítear Iarscríbhinn I agus IV chun iad
a oiriúnú don dul chun teicniúil.

1. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 11 lena 
leasaítear Iarscríbhinn I chun í a oiriúnú 
don dul chun teicniúil.

Réasúnú

Tá sé sin comhsheasmhach leis an leasú lena scriostar Iarscríbhinn IV agus lena n-aistrítear 
liosta na dteicneolaíochtaí incháilithe chuig Airteagal 3(1), Fomhír 1.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 10 a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón [teacht i 
bhfeidhm na Treorach seo].

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 10 a thabhairt don 
Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana
amhail ó [teacht i bhfeidhm na Treorach 
seo]. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach 
déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na 
tréimhse cúig bliana, tuarascáil a 
tharraingt suas maidir le tarmligean na 
cumhachta. Déanfar tarmligean na 
cumhachta a fhadú go hintuigthe go 
ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go 
gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an 
Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin 
tráth nach déanaí ná 3 mhí roimh 
dheireadh gach tréimhse.

Réasúnú

Cé gur cheart teorainn ama a bheith le tarmligean na cumhachta chuig an gCoimisiún, ba 
cheart go ndéanfaí foráil sa Treoir maidir leis an bhféidearthacht go ndéanfaí an tréimhse sin 
a fhadú go hintuigthe 

Leasú 30
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Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn 1 – mír 1 – fomhír 3 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) fíorú a dhéanamh ar na réitigh 
theicniúla roghnaithe maidir le rialacha an 
Aontais chun saoirsí agus cearta bunúsacha 
daoine aonair a chosaint, lena n-áirítear a 
bpríobháideacht agus cosaint sonraí 
pearsanta . Go háirithe, is gá a áirithiú go 
gcomhlíonfar Rialachán (AE) 2016/679 
agus Treoir 2002/58/CE;

(k) bailíochtú a dhéanamh ar na réitigh 
theicniúla roghnaithe maidir le rialacha an 
Aontais chun saoirsí agus cearta bunúsacha 
daoine aonair a chosaint, lena n-áirítear a 
bpríobháideacht agus cosaint sonraí 
pearsanta . Go háirithe, is gá a áirithiú go 
gcomhlíonfar Rialachán (AE) 2016/679 
agus Treoir 2002/58/CE agus, i gcás inarb 
infheidhme, Treoir (AE) 2016/680;

Réasúnú

Tá gá leis an leasú seo mar tá dlúthbhaint idir an leasú seo agus leasuithe inghlactha eile 
lena gcuirtear an tagairt do Threoir 2016/680 isteach sa téacs.

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn III – pointe 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Séanadh maidir le Cosaint Sonraí:

I gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, 
tá ag an duine an ceart rochtain ar 
shonraí pearsanta a iarraidh agus chun 
ceartú nó scrios sonraí pearsanta a 
iarraidh nó srianadh ar phróiseáil sonraí 
pearsanta a iarraidh nó chun agóid a 
dhéanamh i gcoinne na próiseála chomh 
maith leis an gceart chun iniomparthacht 
sonraí. Tá ann don cheart freisin chun 
gearán a thaisceadh le [ainm agus 
seoladh an údaráis maoirseachta 
ábhartha].

[I gcás ina meastar gur cion coiriúil an 
mhainneachtain táille bóthair a íoc faoin 
dlí náisiúnta:

I gcomhréir le [ainm an dlí náisiúnta lena 
gcuirtear i bhfeidhm Treoir (AE) 
2016/680]. tá an ceart ag an duine a 
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iarraidh ar an rialaitheoir rochtain ar 
shonraí pearsanta agus ceartú nó 
scriosadh a dhéanamh ar shonraí 
pearsanta agus srianadh ar phróiseáil 
sonraí pearsanta. Tá ann don cheart 
freisin chun gearán a thaisceadh le [ainm 
agus seoladh an údaráis maoirseachta 
ábhartha]. ]

Réasúnú

I gcomhréir le RGCS, nó le Treoir na bPóilíní i gcás inarb infheidhme, ba cheart go luafaí sa 
litir na cearta bunúsacha cosanta sonraí atá ar fáil do na saoránaigh uile agus ainm agus 
seoladh an údaráis lenar féidir gearán a thaisceadh. Tá gá leis an leasú seo mar gheall ar 
chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an téacs.

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn IV

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Liosta na dteicneolaíochta a cheadaítear 
lena n-úsáid i gcórais leictreonach dola 
bóthair chun idirbhearta dola 
leictreonaigh a dhéanamh

scriosta

1. suí satailíte;

2. cumarsáid mhóibíleach;

3. teicneolaíocht micreathonnta 5.8 GHz.

Réasúnú

Ba cheart go liosta na dteicneolaíochtaí a bheith faoi réir comhchinneadh ón reachtóir. Tá gá 
leis an leasú seo mar gheall ar chúiseanna práinneacha maidir le loighic inmheánach an 
téacs.
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