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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach:

–  na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá go mbeadh cearta bunúsacha á n-urramú go 
hiomlán ag seirbhísí digiteacha agus ag a n-algartaim bhunúsacha, go háirithe 
príobháideachas, cosaint sonraí pearsanta, neamh-idirdhealú agus saoirse cainte agus 
faisnéise agus cearta an linbh, mar a chumhdaítear sna Conarthaí agus i gCairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh iad; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, 
oibleagáid a chur chun feidhme maidir le neamh-idirdhealú, trédhearcacht agus 
inmhínitheacht algartam, pionóis chun na hoibleagáidí sin a fhorfheidhmiú agus leis an 
bhféidearthacht idirghníomhaíocht dhaonna a bheith ann, chomh maith le bearta eile 
comhlíonta, amhail faireachán, meastóireacht, iniúchtaí neamhspleácha agus 
saintástálacha struis chun cuidiú leis an gcomhlíonadh agus chun an comhlíonadh a 
fhorfheidhmiú; á chreidiúint gur cheart cur chuige riosca-bhunaithe a leanúint sa chás 
go gcuirfí rialacha níos déine i bhfeidhm maidir le halgartaim a bhféadfadh bagairtí 
féideartha a bheith acu ar chearta agus ar shaoirsí bunúsacha; á chur i bhfios go láidir 
gur cheart gurb é croílár choincheap na trédhearcachta agus na hinmhínítheachta 
algartam ná go gcuirtear an fhaisnéis a sholáthraítear don úsáideoir i láthair i bhfoirm 
ghonta, thrédhearcach, shothuigthe agus inrochtana go héasca, ag úsáid teanga shoiléir 
shimplí, go háirithe le haghaidh aon fhaisnéis atá dírithe go sonrach ar leanbh;

2. ag cur béim ar an bhfíoras go dteastaíonn creat láidir reachtach in aghaidh na todhchaí 
chun forbairt a dhéanamh ar sheirbhísí digiteacha chun sonraí pearsanta agus 
príobháideachas a chosaint; ag tabhairt dá aire go dtéann an Treoir maidir le 
Ríomhthráchtáil siar go 2000, agus go bhfuil an córas cosanta sonraí nuashonraithe go 
suntasach ó shin, áfach. á mheabhrú, dá bhrí sin, go ndéanfaidh aon fhoráil in DSA sa 
todhchaí creat leathan na gceart bunúsach agus an réimis Eorpaigh maidir le 
príobháideacht agus cosaint sonraí a urramú go hiomlán; á chur i bhfios go láidir, ina 
leith sin, go bhfuil gá go ndéanfadh gach soláthraí seirbhíse digití dlí cosanta sonraí an 
Aontais a urramú, eadhon Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle (RGCS) agus Treoir (CE) 2002/58 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle (r-Phríobháideachas), atá á hathbhreithniú faoi láthair, an tsaoirse tuairimí 
a nochtadh agus neamh-idirdhealú agus slándáil agus sábháilteacht a gcóras agus a 
seirbhísí a áirithiú;

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé criptiú éifeachtach inn ar inn a chur i bhfeidhm ar 
shonraí, toisc go bhfuil sé bunriachtanach le haghaidh muinín agus slándáil ar an 
idirlíon agus go seachnaíonn sé rochtain tríú páirtí neamhúdaraithe a bheag nó a mhór; 
á chur i bhfios go láidir gur cheart do DSA machaire comhréidh a sholáthar trí 
shoiléireacht dlí a thairiscint maidir leis na coincheapa agus na sainmhínithe a 
chuimsítear sa reachtaíocht agus trí iarratas a dhéanamh ar gach gníomhaí ábhartha a 
thairgeann seirbhísí digiteacha san Aontas, is cuma an bhfuil siad bunaithe laistigh den 
Aontas agus lasmuigh de;
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 á chur i bhfáth gur cheart go mbeadh DSA slán i bhfad na haimsire agus infheidhme 
maidir le teacht chun cinn teicneolaíochtaí nua a mbeidh tionchar acu ar an margadh 
aonair digiteach; á chur i bhfáth gur cheart do DSA seasamh leis an gceart chun 
seirbhísí digiteacha a úsáid ar bhonn anaithnid, i gcás nach n-éilíonn cineál na 
seirbhíse nó na reachtaíochta atá ann cheana an t-úsáideoir nó an custaiméir a 
shainaithint nó a fhíordheimhniú;

4. ag tabhairt dá aire, ós rud é go lamhálann gníomhaíochtaí ar líne daoine aonair léargas 
domhain a fháil ar a bpearsantacht agus go bhfuil sé indéanta iad a ionramháil, go 
gcuireann bailiú ginearálta agus neamh-idirdhealaitheach sonraí pearsanta maidir le 
gníomhartha agus idirghníomhaíochtaí úsáideoirí ar líne isteach go díréireach ar an 
gceart chun príobháideachais; á dhearbhú sé go bhfuil sé de cheart ag úsáideoirí gan a 
bheith faoi réir rianú forleathan agus iad ag úsáid seirbhísí digiteacha; á chur i bhfáth, 
de réir cásdlí maidir le meiteashonraí cumarsáide, nach dtabharfar rochtain d’údaráis 
phoiblí ar shuibscríobhaí agus ar mheiteashonraí úsáideora ach amháin chun daoine 
faoi dhrochamhras i gcionta coiriúla tromchúiseacha a imscrúdú le húdarú 
breithiúnach roimh ré; go bhfuil sé suite de, áfach, nach mór do sholáthraithe seirbhíse 
digití sonraí a choinneáil chun críocha fhorfheidhmiú an dlí mura n-ordaíonn údarás 
poiblí inniúil neamhspleách go díreach coinneáil sonraí úsáideora aonair a choinneáil 
ar bhonn spriocdhírithe i gcomhréir le dlí an Aontais;

5. ag tabhairt dá aire gur bhailigh seirbhísí digiteacha sonraí pearsanta gan ghá ag an 
bpointe cláraithe le haghaidh seirbhíse, amhail inscne, uimhir fóin póca, seoladh 
ríomhphoist agus seoladh poist, a tharlaíonn go minic trí úsáid a bhaint as 
féidearthachtaí aonair maidir le síniú isteach. á iarraidh ar an gCoimisiún seirbhís 
phoiblí a chruthú mar mhalairt ar chórais phríobháideacha aonair maidir le síniú 
isteach. á chur i bhfios go láidir gur cheart an tseirbhís sin a fhorbairt ionas go mbeidh 
sé dodhéanta go teicniúil na sonraí maidir le síniú isteach a bheith á mbailiú ag an 
soláthraí sínithe isteach agus go gcoinnítear na sonraí a bhailítear chomh híseal agus is 
féidir; á iarraidh ar an gCoimisiún oibleagáid a thabhairt isteach maidir le seirbhísí 
digiteacha rogha sínithe isteach de láimh a thairiscint i gcónaí, arna shocrú de réir 
réamhshocrú; á mholadh don Choimisiún freisin córas fíoraithe aoise a chruthú, mar 
sheirbhís phoiblí, d’úsáideoirí seirbhísí digiteacha, go háirithe chun mionaoisigh a 
chosaint; ag cur béim ar an bhfíoras nár cheart an dá sheirbhís phoiblí a úsáid chun na 
húsáideoirí a rianú ar shuíomhanna gréasáin éagsúla nó a úsáid ar bhonn tráchtála, gur 
cheart go mbeadh siad slán, trédhearcach, gan ach sonraí a phróiseáil atá riachtanach 
chun an t-úsáideoir a shainaithint, agus nár cheart go mbeadh feidhm acu maidir le 
haon seirbhísí digiteacha eile seachas iad siúd a éilíonn aitheantas pearsanta, 
fíordheimhniú, nó fíorú aoise, agus nár cheart iad a úsáid ach le cuspóir dlisteanach, 
agus nár cheart iad a úsáid ar bhealach ar bith chun rochtain ghinearálta ar an idirlíon a 
shrianadh; ag cur i bhfios go láidir nuair is gá cineál áirithe aitheantais oifigiúil as líne, 
gur gá córas aitheantais leictreonach slán coibhéiseach ar líne a chruthú;

6. ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé cumhachtú úsáideoirí maidir le forfheidhmiú a 
gceart bunúsach féin ar líne; ag athdhearbhú go gcaithfidh soláthraithe seirbhíse digití 
ceart a n-úsáideoirí ar iniomparthacht sonraí a urramú agus a chumasú mar a leagtar 
síos i ndlí an Aontais; ag cur béim ar na deacrachtaí a thagann chun cinn do dhaoine 
aonair atá ag iarraidh a gcearta cosanta sonraí agus príobháideachais aonair a 
fhorfheidhmiú i gcoinne ardáin cheannasacha, atá gníomhach ar iliomad margaí agus a 
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bhfuil cleamhnaithe iolracha acu; á iarraidh, dá bhrí sin, ar Bhallstáit agus ar 
sholáthraithe seirbhíse digití sásraí gearáin agus sásaimh trédhearcacha, éasca, 
éifeachtacha, cothroma agus gasta a chur i bhfeidhm chun lamháil do dhaoine leas a 
bhaint as a gcearta faoin RGCS agus iad a fhorfheidhmiú, chomh maith le ligean 
d’úsáideoirí agóid a dhéanamh i gcoinne a n-ábhar a bhaint den líonra; ag spreagann 
soláthraithe seirbhíse digití pointe teagmhála amháin a chruthú dá n-ardáin dhigiteacha 
bhunúsacha go léir, trínar féidir iarratais ó úsáideoirí a chur ar aghaidh chuig an 
bhfaighteoir ceart; ag tabhairt dá aire, thairis sin, gur cheart úsáideoirí a chur ar an 
eolas go sainráite i gcónaí an bhfuil siad ag dul i dteagmháil le duine nó le meaisín.

7. á chur i bhfios go meastar sonraí bithmhéadracha a bheith i gcatagóir speisialta de 
shonraí pearsanta a bhfuil rialacha ar leith ag ghabháil lena bpróiseáil; ag tabhairt dá 
aire gur féidir agus go n-úsáidtear bithmhéadracht níos mó agus níos mó chun daoine 
aonair a shainaithint agus a fhíordheimhniú, lena n-áirítear i roinnt réimsí íogaire 
amhail baincéireacht agus seirbhísí riachtanacha mar chúram sláinte, a d’fhéadfadh, 
gan beann ar na buntáistí féideartha, an leibhéal barántúlachta níos airde a sholáthar go 
sonrach i gcomparáid le gnéithe contúirteacha alfa-uimhriúla nó cóid PIN, nuair a 
bhíonn láithreacht fhisiciúil deacair, agus seirbhísí riachtanacha á bhfáil, go mbíonn 
rioscaí suntasacha ann maidir le cearta príobháideachais agus cosanta sonraí agus cur 
isteach tromchúiseach orthu, go háirithe nuair a dhéantar iad gan toiliú an duine is 
ábhar do na sonraí, chomh maith le calaois aitheantais a chumasú; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, dá bhrí sin, an oibleagáid ar sholáthraithe seirbhíse digití sonraí 
bithmhéadracha a stóráil ar an bhfeiste féin amháin, mura lamháiltear stóráil lárnach 
de réir dlí, rogha eile a thabhairt i gcónaí d’úsáideoirí seirbhísí digiteacha tacar sonraí 
bithmhéadracha a úsáid de réir réamhshocrú maidir le feidhmiú seirbhíse, agus an 
oibleagáid na custaiméirí a chur ar an eolas go soiléir faoi na rioscaí a bhaineann le 
sonraí bithmhéadracha a úsáid; á chur i bhfáth nach bhféadfar seirbhís dhigiteach a 
dhiúltú i gcás nach dtoilíonn duine sonraí bithmhéadracha a úsáid;

8. ag tabhairt dá aire gur ann do thionchar diúltach a d’fhéadfadh a bheith ag fógraíocht 
phearsantaithe, go háirithe fógraíocht mhicri-spriocdhírithe agus iompraíochta, mar a 
dhéanann idirghabhálaithe iar-rianaithe agus ardáin tairisceana fíor-ama, agus 
measúnú daoine aonair gan a dtoiliú, go háirithe mionaoisigh, trí chur isteach ar an 
saol príobháideach na ndaoine aonair, ag cur ceisteanna maidir le bailiú agus úsáid na 
sonraí a úsáidtear chun fógraíocht a phearsanú agus maidir lena cumas cur isteach ar 
fheidhmiú na bpróiseas agus na dtoghchán daonlathach, ag tairiscint táirgí nó seirbhísí 
nó ag socrú praghsanna; go bhfuil sé ar an eolas faoi thionscnamh na n-ardán ar líne 
chun coimircí a thabhairt isteach, mar shampla trédhearcacht agus rialú agus rogha 
úsáideora feabhsaithe mar atá mínithe sa Chód Cleachtais maidir le Mífhaisnéis; á 
iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, teorainneacha dochta a thabhairt isteach ar 
fhógraíocht spriocdhírithe bunaithe ar bhailiú sonraí pearsanta, ag tosú le toirmeasc a 
thabhairt isteach ar fhógra iompraíochta tras-chomhthéacs gan dochar a dhéanamh do 
chuideachtaí beaga agus meánmhéide; á mheabhrú nach lamhálann an Treoir maidir le 
r-phríobháideachas  faoi láthair ach fógraíocht spriocdhírithe faoi réir toiliú um rogha 
a bheith páirteach, rud a fhágann go bhfuil sí neamhdhleathach ar shlí eile, agus á 
iarraidh ar an gCoimisiún toirmeasc a chur ar chleachtais idirdhealaitheacha a úsáid 
chun seirbhísí nó táirgí a sholáthar;

9. ag tabhairt faoi deara conas a chomhoibríonn seirbhísí digiteacha leis an domhan as 
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líne, mar shampla sna hearnálacha iompair agus fáilteachais; ag tabhairt dá aire gur 
féidir le rialtais áitiúla agus leis an earnáil phoiblí leas a bhaint as sonraí de 
chineálacha áirithe seirbhísí digiteacha chun a mbeartais phleanála uirbeacha a 
fheabhsú, mar shampla; á mheabhrú go bhfuil bailiú, úsáid agus aistriú sonraí 
pearsanta, idir an earnáil phríobháideach agus an earnáil phoiblí freisin faoi réir 
fhorálacha RGCS; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, a thogra do DSA gan a 
bheith ar neamhréir leis an aidhm sin;

10. á iarraidh comhoibriú méadaithe a bheith ann maidir le maoirseacht rialála ar 
sheirbhísí digiteacha agus, dá bhrí sin, á iarraidh ar an gCoimisiún córas a bhunú chun 
maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm DSA agus seirbhísí digiteacha, trí 
chomhoibriú ó chomhlachtaí maoirseachta náisiúnta agus Eorpacha agus iniúchtaí 
seachtracha neamhspleácha bliantúla, a dhíríonn ar algartaim soláthraithe seirbhísí 
digití, ar bheartais inmheánacha agus ar oibriú cuí srianta agus ceartúchán inmheánach 
agus aird chuí á tabhairt ar dhlí an Aontais agus i ngach cás ar chearta bunúsacha 
úsáideoirí na seirbhísí, agus an tábhacht bhunúsach a bhaineann le neamh- idirdhealú 
agus saoirse cainte agus faisnéise i sochaí oscailte agus dhaonlathach á cur i gcuntas, 
agus chun a chur de chúram ar gníomhaireachtaí AE agus ar údaráis mhaoirseachta 
náisiúnta inniúla cur chun feidhme DSA a mhaoirsiú;

11. á thabhairt dá aire, agus é ina ábhar imní dó, go bhfuil údaráis mhaoirseachta sna 
Ballstáit faoi bhrú i bhfianaise na gcúraimí agus na bhfreagrachtaí méadaithe chun 
sonraí pearsanta a chosaint agus a n-easpa acmhainní airgeadais agus daonna 
leormhaithe; á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar an bhféidearthacht 
go mbeadh cuideachtaí móra teicneolaíochta ilnáisiúnta ann chun rannchuidiú le 
hacmhainní na n-údarás maoirseachta;

12. ag tabhairt dá aire go n-úsáideann seirbhísí digiteacha ard-algartaim chun 
sainroghanna, leasanna nó iompar pearsanta a anailísiú nó a thuar, ar nithe iad a 
úsáidtear chun an t-ábhar a thaispeántar d’úsáideoirí a gcuid seirbhísí a scaipeadh agus 
a chur in ord; ag cur i bhfáth nach bhfuil an chaoi a n-oibríonn na halgartaim ná an 
chaoi a gcuireann siad t-ábhar a thaispeántar in ord, infheicthe nó mínithe do na 
húsáideoirí, rud a thógann uathu a rogha agus a rialú, a chumasaíonn seomraí 
athshondais a chruthú agus a mbíonn easpa muiníne sna seirbhísí digiteacha mar 
thoradh orthu; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, iallach a chur ar sheirbhísí 
digiteacha ina thogra DSA an fhéidearthacht ábhar a fheiceáil in ord neamhroghnaithe 
, níos mó smachta a thabhairt d’úsáideoirí ar an mbealach a ndéantar ábhar a rangú ina 
leith, lena n-áirítear roghanna maidir le rangú lasmuigh dá ngnáthphatrúin tomhaltais 
agus diúltú iomlán d’aon chineál roghnaithe ábhair; á iarraidh ar an gCoimisiún freisin 
córas dualgais cúraim a oibriú amach a fhágann go bhfuil seirbhísí digiteacha 
freagrach agus cuntasach as ábhar a roghnú, ar cheart é a shainiú i dtreoirlínte 
mionsonraithe earnála agus gealltananas a thabhairt ó thaobh na trédhearcachta de 
maidir leis an mbealach a roghnaíonn seirbhísí digiteacha ábhar;

13. á chur i bhfáth gur cheart do DSA, i gcomhréir le prionsabal an íoslaghdaithe sonraí 
arna bhunú ag RGCS, a cheangal ar idirghabhálaithe seirbhísí digiteacha úsáid 
anaithnid a gcuid seirbhísí agus íocaíocht a dhéanamh dóibh i gcás inar féidir é a 
dhéanamh go teicniúil agus gan a bheith srianta ag reachtaíocht shainiúil, toisc go 
gcuireann anaithnideacht cosc go héifeachtach ar nochtadh neamhúdaraithe, goid 
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aitheantais agus cineálacha eile mí-úsáide ar shonraí pearsanta a bhailítear ar líne; á 
thabhairt chun suntais nach mbeadh sé de dhualgas ar sholáthraithe mórmhargai a n-
aitheantas a fhíorú ach amháin i gcás ina n-éilítear le reachtaíocht atá ann cheana a n-
aitheantas a chur in iúl, ach i gcásanna eile gur cheart seasamh leis an gceart chun 
seirbhísí digiteacha a úsáid ar bhonn anaithnid;

14. ag cur béim ar an bhfíoras go bhfuil difríochtaí áirithe ann fós idir domhan ar líne agus 
as líne, mar shampla, i dtéarmaí anaithnideachta, easpa eintitis rialaithe, idir cóimheá 
na cumhachta agus cumais theicniúla; á thabhairt chun suntais gur féidir ábhar 
neamhdhleathach ar líne a iomadú go héasca mar gheall ar chineál an éiceachórais 
dhigitigh agus dá bhrí sin go méadaítear a thionchar diúltach laistigh de thréimhse an-
ghearr. á thabhairt dá aire gur féidir le hábhar neamhdhleathach ar líne an bonn a 
bhaint de mhuinín sna seirbhísí digiteacha, chomh maith le hiarmhairtí tromchúiseacha 
fadtéarmacha a bheith aige ar shábháilteacht agus ar chearta bunúsacha daoine aonair; 
á mheas go bhfuil sé tábhachtach a mheabhrú gur cheart an rud a mheastar a bheith ina 
ábhar neamhdhleathach as líne a mheas mar ábhar neamhdhleathach ar líne;  

15. den tuairim nár cheart, maidir leis sin, go mbainfeadh aon bheart in DSA le hábhar 
neamhdhleathach ach amháin mar a shainmhínítear é i ndlí an Aontais agus i ndlínsí 
náisiúnta agus nár cheart go mbeadh téarmaí doiléire agus neamhshainithe dlí, mar 
“ábhar díobhálach”, toisc go bhféadfadh spriocdhíriú ar ábhar den sórt sin cearta 
bunúsacha, go háirithe an tsaoirse chun tuairimí a nochtadh a chur i mbaol go 
tromchúiseach;

16. á chur i bhfáth gur ar údaráis phoiblí inniúla neamhspleácha atá an fhreagracht as an 
dlí a fhorfheidhmiú, cinneadh a dhéanamh maidir le dlíthiúlacht gníomhaíochtaí agus 
ábhar ar líne, chomh maith le hordú a thabhairt do sholáthraithe seirbhíse óstála 
rochtain ar ábhar neamhdhleathach a bhaint nó a dhíchumasú; ag cur béim ar an ngá 
lena áirithiú, maidir leis na cinntí oifigiúla chun ábhar a bhaint nó rochtain a 
dhíchumasú arna ndéanamh ag údaráis phoiblí inniúla neamhspleácha, go bhfuil siad 
cruinn, go bhfuil bunús maith leo agus go n-urramaítear cearta bunúsacha leo; 

17. á iarraidh go bhfeabhsófar an comhar idir údaráis phoiblí inniúla neamhspleácha agus 
soláthraithe seirbhíse óstála chun sreabhadh tapa agus ceart faisnéise a áirithiú, 
rochtain ar ábhar neamhdhleathach a bhaint nó a dhíchumasú i gceart agus go tráthúil, 
arna ordú amhlaidh ag na húdaráis phoiblí inniúla neamhspleácha agus chun imscrúdú 
rathúil agus ionchúiseamh coireanna féideartha a ráthú;

18. ag athdhearbhú gur cheart go mbeadh rochtain ar shásamh breithiúnach ar fáil do 
sholáthraithe ábhair chun an ceart chun leigheas éifeachtach a shásamh; ag tathant ar 
an gCoimisiún, dá bhrí sin, rialacha a ghlacadh maidir le sásraí trédhearcacha fógra 
agus gníomhaíochta lena ndéantar foráil maidir le coimircí leormhaithe maidir le 
sásraí agus féidearthachtaí gearáin trédhearcacha, éifeachtacha, cothroma agus gasta 
chun leigheasanna éifeachtacha a lorg i gcoinne ábhar a bhaint 

19. ag tabhairt chun suntais sa chomhthéacs sin, chun saoirse cainte a chosaint, 
coinbhleachtaí dlíthe a sheachaint, geobhlocáil neamhdhlisteanaithe agus 
neamhéifeachtach a sheachaint agus díriú ar mhargadh aonair digiteach 
comhchuibhithe, nár cheart go gceanglófaí ar sholáthraithe seirbhíse óstála srianta 
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náisiúnta Ballstáit amháin a chur i bhfeidhm ar shaoirse cainte i mBallstát eile nó 
rochtain ar fhaisnéis atá dlíthiúil ina dtír bhunaíochta a bhaint nó a dhíchumasú; 

20. ag tabhairt dá aire, agus é ina chúis imní dó, go bhfuil ilroinnt mhéadaitheach ag teacht 
ar dhlíthe náisiúnta maidir leis an gcomhrac in aghaidh ábhar neamhdhleathach, nó in 
aghaidh ábhar ar féidir é a mheas mar ábhar díobhálach; mar sin ag cur béim ar an ngá 
atá le comhar idir na Ballstáit a neartú; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá an t-idirphlé 
sin, go háirithe maidir leis na sonrúcháín náisiúnta éagsúla ar cad is ábhar 
neamhdhleathach ann.

21. á iarraidh ar sholáthraithe seirbhíse digití, a thógann ábhar neamhdhleathach 
líomhnaithe as líne ar a gconlán féin, é sin a dhéanamh ar bhealach dúthrachtach, 
comhréireach agus neamh-idirdhealaitheach, agus aird chuí a thabhairt i ngach cás ar 
chearta bunúsacha na n-úsáideoirí,'tábhacht bhunúsach na saoirse cainte agus faisnéise 
i sochaí oscailte agus dhaonlathach a chur i gcuntas go háirithe d’fhonn nach mbainfí 
ábhar nach bhfuil neamhdhleathach; á thabhairt chun suntais maidir leis sin, gur cheart 
oibleagáidí trédhearcachta a fhorchur ar idirghabhálaithe ar líne maidir leis na critéir a 
chuirtear i bhfeidhm maidir le cinntí i dtaobh baint nó díchumasú rochtana ar ábhar 
agus ar an teicneolaíocht a úsáidtear chun go ráthófaí cur i bhfeidhm na gcoimircí 
riachtanacha, neamh-idirdhealú agus baint nó díchumasú neamhriachtanach rochtana;  
ag iarraidh sa bhreis ar sholáthraithe seirbhíse digití na bearta is gá a dhéanamh chun 
ábhar a uaslódálann botaí sóisialta a shainaithint agus a lipéadú;

22. ag tabhairt dá aire ina leith sin nach bhfuil uirlisí uathoibrithe in ann ábhar 
neamhdhleathach a idirdhealú ó ábhar atá dlíthiúil i gcomhthéacs ar leith agus á chur i 
bhfios go láidir go mbeadh aon uirlis den sórt sin faoi réir mhaoirsiú an duine agus 
thrédhearcacht iomlán an dearaidh agus na feidhmíochta; á thabhairt chun suntais nach 
réitíonn athbhreithniú ar thuarascálacha uathoibrithe ó sholáthraithe seirbhíse, a 
bhfoireann nó a gconraitheoirí an fhadhb sin toisc nach bhfuil neamhspleáchas, 
cáilíocht agus cuntasacht na n-údarás poiblí ag baill foirne príobháideacha; á chur i 
bhfáth, dá bhrí sin, gur cheart do DSA toirmeasc sainráite a dhéanamh ar aon 
oibleagáid ar sholáthraithe seirbhíse óstála nó idirghabhálaithe teicniúla eile uirlisí 
uathoibrithe a úsáid chun ábhar a mhodhnú; á iarraidh, ina ionad sin, ar sholáthraithe 
seirbhíse digití, ar mian leo srian a chur ar ábhar dlíthiúil áirithe a gcuid úsáideoirí, 
iniúchadh a fhiosrú an bhféadfaí lipéadú a dhéanamh seachas an t-ábhar sin a thógáil 
as líne;

23. á chur i bhfáth nár cheart d’údaráis phoiblí oibleagáid ghinearálta a fhorchur ar 
sholáthraithe seirbhíse digití, de jure ná de facto, lena n-áirítear trí bhearta ex-ante, 
chun faireachán a dhéanamh ar an bhfaisnéis a tharchuireann siad nó a stórálann siad, 
ná oibleagáid ghinearálta chun ábhar a léiríonn gníomhaíocht neamhdhleathach, a lorg, 
a mhodhnú nó a scagadh go gníomhach.  go bhfuil sé suite de freisin nár cheart go 
gceanglófaí ar sholáthraithe seirbhíse digití uaslódáil ábhar mídhleathach a chosc; á 
mholadh, dá bhrí sin, nuair is indéanta go teicneolaíoch, bunaithe ar orduithe a bhfuil 
bunús leordhóthanach leo ó údaráis phoiblí inniúla neamhspleácha, agus comhthéacs 
sonrach an ábhair á gcur san áireamh go hiomlán, go bhféadfadh sé go n-iarrfaí ar 
sholáthraithe seirbhíse digití cuardaigh thréimhsiúla a dhéanamh ar chodanna ábhair ar 
leith a bhí ag cúirt, ar codanna iad a dearbhaíodh cheana a bheith neamhdhleathach, ar 
choinníoll go bhfuil faireachán agus cuardach na faisnéise lena mbaineann an urghaire 
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sin teoranta d’fhaisnéis a chuireann teachtaireacht in iúl nach bhfuil aon athrú 
bunúsach ar an ábhar i gcomparáid leis an ábhar lenar dearbhaíodh go raibh sé 
neamhdhleathacht agus gurbh ann do na heilimintí a sonraíodh san urghaire, atá, i 
gcomhréir le breithiúnas na Cúirte Breithiúnais an 3 Deireadh Fómhair 2019 i gCás C-
18/181, comhionann nó coibhéiseach sa mhéid nach gceanglófaí ar an soláthróir óstach 
measúnú neamhspleách a dhéanamh ar an ábhar sin;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú ar oibleagáid a chur ar sholáthraithe seirbhíse 
óstála ábhar neamhdhleathach is coir thromchúiseach a thuairisciú don údarás inniúil 
um fhorfheidhmiú an dlí, ar a bheith ar an eolas faoi; á iarraidh freisin ar an 
gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar sholáthraithe seirbhíse óstála sásraí trédhearcacha 
fógra a bhunú d’úsáideoirí chun ábhar a d’fhéadfadh a bheith neamhdhleathach a chur 
in iúl do na húdaráis ábhartha; á iarraidh ar na Ballstáit, thairis sin, rochtain agus 
éifeachtúlacht a gcóras ceartais agus forfheidhmithe dlí a fheabhsú i ndáil le 
neamhdhleathacht ábhar ar líne a chinneadh agus maidir le réiteach díospóide faoi 
rochtain ar ábhar a scriosadh nó a dhíchumasú;

25. á thabhairt chun suntais, chun tógáil go cuiditheach ar rialacha na Treorach  maidir le 
Ríomhthráchtáil agus chun cinnteacht dhlíthiúil a áirithiú, gur cheart go mbeadh an 
reachtaíocht is infheidhme comhréireach agus gur cheart di dualgais fhollasacha 
soláthraithe seirbhíse digití a shainiú seachas dualgas ginearálta cúraim a fhorchur; ag 
cur béim ar an bhfíoras gur féidir dualgais áirithe a shonrú tuilleadh le reachtaíocht 
earnála; á thabhairt chun suntais nár cheart go mbeadh an córas dlí maidir le dliteanas 
soláthraithe digiteacha ag brath ar bharúlacha éiginnte amhail ról ‘gníomhach’ nó 
‘éighníomhach’ soláthraithe;

26. á chreidiúint nár cheart go mbeadh soláthraithe seirbhíse bonneagair, soláthraithe 
íocaíochta, ná cuideachtaí eile a thairgeann seirbhísí do sholáthraithe seirbhíse digití, 
faoi dhliteanas i leith an ábhair a uaslódálann nó a íoslódálann úsáideoir ar a gconlán 
féin;  á chreidiúint nár cheart soláthraithe seirbhíse digití, a bhfuil caidreamh díreach 
acu le húsáideoir agus a bhfuil sé de chumas acu codanna ar leith d’ábhar an úsáideora 
a bhaint, a bheith faoi dhliteanas ach amháin má theipeann orthu freagairt go gasta 
d’orduithe um baint a bhfuil bunús leordhóthanach leo arna ndéanamh ag údaráis 
phoiblí inniúla neamhspleácha, nó i gcás ina bhfuil eolas iarbhír acu ar ábhar nó ar 
ghníomhaíochtaí neamhdhleathacha.

1 Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 3 Deireadh Fómhair 2019, Eva Glawischnig-
Piesczek v Facebook Ireland Limited, Cás C-18/18 ECLI:EU:C:2019:821.
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