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RÉASÚNÚ GEARR

Maidir leis an dréacht-tuairim seo, tarraingítear roinnt ábhar imní i gcás an togra ón 
gCoimisiún, go háirithe maidir le haghaidh a thabhairt ar ghnéithe cosanta sonraí agus 
príobháideachais, a thagann faoi raon feidhme an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas 
agus um Ghnóthaí Baile (LIBE). Bhí roinnt de na hábhair imní sin ag an Maoirseoir Eorpach 
ar Chosaint Sonraí cheana féin, mar aon leis na geallsealbhóirí a ndeachthas i gcomhairle leo 
le linn ullmhú na dréacht-tuairime. Is mian leis an rapóirtéir don tuairim iad a thabhairt chun 
suntais, bunaithe ar an ionchur i scríbhinn a fuarthas ó shaineolaithe difriúla sa réimse sin. 

Is togra de chineál teicniúil é an togra reatha agus díríonn sé ar ghnéithe criticiúla de chearta 
bunúsacha, amhail cosaint sonraí agus príobháideachas. Mura n-éiríonn leis an bParlaimint 
creat comhleanúnach agus píosa reachtaíochta nach bhfuil rótheicniúil a chur le chéile, ní 
bheidh aon smacht ag na saoránaigh ar a sonraí príobháideacha, agus déanfar tráchtearra dá 
sonraí. Ar an drochuair, déanfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha neamhreachtacha ina 
dhiaidh sin, na roghanna teicniúla a ghlacadh maidir le cur chun feidhme an togra. Is 
contúirteach an cur chuige é sin, toisc go bhféadfadh ceann de na roghanna teicniúla a bheith 
níos ionsáití ná rogha eile, chun dochair do chearta bunúsacha na saoránach. 

D'fhéadfaí ábhair níos sonraí a ardú maidir leis an mbaint dhoiléir idir eIDAS agus RGCS: 
bunghnéithe cosanta sonraí a urramú, amhail íoslaghdú sonraí agus nochtadh roghnaitheach; 
príobháideachais trí dhearadh agus úsáid aitheantóirí uathúla; an easpa oscailteachta agus 
trédhearcachta i sonraíochtaí slándála Thiachóg eIDAS a chur chun cinn agus an easpa 
rannpháirtíochta ón tsochaí shibhialta nó ón lucht acadúil; spleáchas ar mhórchuideachtaí 
teicneolaíochta; laghdú slándála brabhsálaí.

Trí na leasuithe atá beartaithe, tá sé d’aidhm ag rapóirtéir LIBE don tuairim na 
saincheisteanna thuasluaite a cheartú, ar saincheisteanna iad a thagann faoi inniúlacht LIBE. 
Chun príobháideachas an duine aonair a chosaint agus gan an caighdeán príobháideachais 
d’úsáideoirí Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a dhíspreagadh, cuireann an rapóirtéir don 
tuairim an fíoras san áireamh gur gá úsáid a bhaint as ainmneacha bréige a bheith ina rogha i 
ngach cás nach bhfuil sainordú dlíthiúil ann iad a aithint ina n-iomláine. Thairis sin, cuirtear 
isteach an athuair tagairtí don chaidreamh idir eIDAS agus an Reachtaíocht Eorpach um 
Chosaint Sonraí ar ais chuig na leibhéil reatha cosaintí ón mbliain 2014.

D’aithin saineolaithe sa réimse ar an mórgóir go bhfuil gá le nascacht a bheith in easnamh 
agus le neamh-inrianaitheacht. Léiríonn idirbhearta úsáideoirí méideanna móra sonraí, lena n-
áirítear sonraí de chineál an-phearsanta, amhail faisnéis faoi staid eacnamaíoch an duine 
aonair nó faisnéis faoi staid leighis, stair thaistil, patrúin tomhaltais agus idirghníomhaíochtaí 
sóisialta na saoránach. Dá bhrí sin, ba cheart go ndéanfadh an ailtireacht atá á meas na sonraí 
sin faoi réimse leathan iompair úsáideoirí ar líne agus as líne a chosaint ó fhaireachas láraithe.

Agus ar ndóigh, maidir le haitheantóir uathúil seasmhach le haghaidh daoine nádúrtha, 
bheadh sé neamhdhleathach nó fiú míbhunreachtúil i roinnt Ballstát (m.sh. sa Ghearmáin, 
toirmisctear úsáid a bheith á baint as aitheantóirí uathúla seasmhacha faoi Acht an 
Daonáirimh 1983). Ní féidir a mheas gurb é an riosca a bhaineann le haitheantóir uathúil 
seasmhach an modh is lú cur isteach chun duine aonair a shainaithint go huathúil. Níl gá ach 
oiread le hAirteagal 11a, toisc go bhfuil ionadaíocht uathúil an duine aonair le haghaidh 
cásanna trasteorann i gcreat idir-inoibritheachta na scéimeanna sainaitheantais atá ann cheana 
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de réir Airteagal 12 (4) (d) bunaidh, agus moladh go scriosfaí é dá bhrí sin.

Mar sin féin, tá go leor bealaí éalaithe ag an togra lasmuigh de shainchúram choiste LIBE, 
agus sin é an fáth, chun cearta bunúsacha na nEorpach a chosaint, gur cheart an togra iomlán a 
sheoladh ar ais chuig an gCoimisiún chun athdhearadh iomlán a dhéanamh air. Ós rud é go 
bhfuil an togra seo beartaithe, bheadh tionchar mór ag an tSín ar an Eoraip mar thoradh air, 
agus d’fhágfadh sé sin go bhféadfaí córas creidmheasa sóisialta den chineál céanna a chruthú 
lena gcinnfí ollfhaireachas agus rialú ar mhuintir na hEorpa go léir, rud nach féidir glacadh 
leis. Bhí an tAontas beartaithe mar ‘limistéar saoirse’ agus ní mór leanúint leis na hiarrachtaí 
chun é a choimeád mar sin.

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Tá feidhm ag Rialachán (AE) 
2016/67919 maidir le próiseáil sonraí 
pearsanta i gcur chun feidhme an 
Rialacháin seo. Dá bhrí sin, ba cheart 
coimircí sonracha a leagan síos leis an 
Rialachán seo chun cosc a chur ar 
sholáthraithe modhanna ríomh-
shainaitheantais agus ar ríomhdhearbhuithe 
tréithe maidir le sonraí pearsanta ó 
sheirbhísí eile a chomhcheangal leis na 
sonraí pearsanta a bhaineann leis na 
seirbhísí a thagann faoi raon feidhme an 
Rialacháin seo.

(6) Is é an duine is ábhar don 
Chéannacht Dhigiteach an duine 
nádúrtha nó dlíthiúil ar leis na sonraí 
aitheantais phearsanta. Tá feidhm ag 
Rialachán (AE) 2016/67919 maidir le 
próiseáil sonraí pearsanta i gcur chun 
feidhme an Rialacháin seo. Dá bhrí sin, ba 
cheart coimircí sonracha a leagan síos leis 
an Rialachán seo chun cosc a chur ar 
sholáthraithe modhanna ríomh-
shainaitheantais agus ar ríomhdhearbhuithe 
tréithe maidir le sonraí pearsanta ó 
sheirbhísí eile a chomhcheangal leis na 
sonraí pearsanta a bhaineann leis na 
seirbhísí a thagann faoi raon feidhme an 
Rialacháin seo.

_________________ _________________
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 

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 
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maidir le Cosaint Sonraí), IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1

maidir le Cosaint Sonraí), IO L 119, 
4.5.2016, lch. 1

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Le Tiachóga na Céannachta Digití 
Eorpaí ba cheart an leibhéal is airde 
slándáil a áirithiú do na sonraí pearsanta a 
úsáidtear le haghaidh fíordheimhnithe, cibé 
acu a stóráiltear na sonraí sin go háitiúil nó 
ar réitigh néalbhunaithe, agus na leibhéil 
éagsúla riosca á gcur san áireamh. Úsáid na 
bithmhéadrachta chun fíordheimhniú a 
dhéanamh, tá sin ar cheann de na 
modhanna sainaitheanta lena ndéantar 
leibhéal ard muiníne a sholáthar, go 
háirithe nuair a úsáidtear í in éineacht le 
heilimintí eile fíordheimhnithe. Ós rud é 
gur saintréith uathúil de chuid an duine í an 
bhithmhéadracht, tá gá le bearta 
eagraíochtúla agus slándála chun an 
bhithmhéadracht a úsáid, bearta atá i 
gcomhréir leis an riosca a d’fhéadfadh a 
bheith ag gabháil leis an bpróiseáil sin do 
chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha 
agus i gcomhréir le Rialachán 2016/679.

(11) Le Tiachóga na Céannachta Digití 
Eorpaí ba cheart an leibhéal is airde 
slándáil a áirithiú do na sonraí pearsanta a 
úsáidtear le haghaidh fíordheimhnithe, cibé 
acu a stóráiltear na sonraí sin go háitiúil nó 
ar réitigh néalbhunaithe, agus na leibhéil 
éagsúla riosca á gcur san áireamh. Níor 
cheart úsáid bithstaidrimh chun 
fíordheimhniú a dhéanamh a bheith ina 
réamhchoinníoll maidir le húsáid a 
bhaint as Tiachóg na Céannachta Digití 
Eorpaí, d’ainneoin an cheanglais maidir 
le fíordheimhniú láidir úsáideora. Níor 
cheart sonraí bithstaidrimh chun duine 
nádúrtha a shainaithint go huathúil i 
gcomhthéacs an Rialacháin seo a stóráil 
sa néal. Ós rud é gur saintréith uathúil de 
chuid an duine í an bhithmhéadracht, tá gá 
le bearta eagraíochtúla agus slándála chun 
an bhithmhéadracht a úsáid, bearta atá i 
gcomhréir leis an riosca a d’fhéadfadh a 
bheith ag gabháil leis an bpróiseáil sin do 
chearta agus do shaoirsí daoine nádúrtha 
agus i gcomhréir le Rialachán (AE) 
2016/679.

Or. en

Réasúnú

Chun a áirithiú go bhfuil smacht ag úsáideoirí ar a gcuid sonraí i dTiachóga na Céannachta 
Digití Eorpaí, níor cheart an córas beartaithe a bheith ag brath ar bhonneagar 
néalbhunaithe.
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart do Thiachóg na 
Céannachta Digití Eorpaí a ligean gur 
féidir tréithe a nochtadh ar bhonn teicniúil 
do pháirtithe is úsáideoirí. Ba cheart an 
ghné sin a bheith ina bunghné den dearadh 
amach anseo, gné lena gcuirfí dlús le 
háisiúlacht agus le cosaint sonraí pearsanta, 
lena n-áirítear íoslaghdú ar phróiseáil 
sonraí pearsanta.

(29) Ba cheart do Thiachóg na 
Céannachta Digití Eorpaí a ligean gur 
féidir tréithe a nochtadh ar bhonn teicniúil 
do pháirtithe is úsáideoirí. Ba cheart an 
ghné sin a bheith ina bunghné den dearadh 
amach anseo, gné lena gcuirfí dlús le 
háisiúlacht agus le cosaint sonraí pearsanta, 
lena n-áirítear íoslaghdú ar phróiseáil 
sonraí pearsanta. Maidir leis na sásraí 
chun bailíochtú a dhéanamh ar Thiachóg 
na Céannachta Digití Eorpaí, nochtadh 
roghnaitheach agus fíordheimhniú 
úsáideoirí chun rochtain a fháil ar 
sheirbhísí, ba cheart go gcaomhnóidís an 
príobháideachas, agus ar an gcaoi sin 
cosc a chur ar rianú an úsáideora agus 
an ceart chun anaithnideachta agus 
ainmneacha bréige a urramú.

Or. en

Réasúnú

Ní mór feidhmeanna riachtanacha na Tiachóige a chur chun feidhme ar bhealach lena 
gcaomhnaítear príobháideachas chun teorainn a chur leis an acmhainneacht rianaithe 
uathoibrithe a dhéanamh ar an úsáideoir i gcásanna ina roghnaíonn siad iarraidh ar 
chomhroinnt faisnéise arna tionscnamh cheana ó úsáideoir deimhniúcháin  a chur ar ceal, 
agus nach roghnaíonn siad ach tréithe aonair fúthu a nochtadh go roghnaitheach (e.g. fíorú 
aoise i siopa deochanna meisciúla) nó úsáid a bhaint as an Tiachóg chun logáil isteach i 
seirbhís gan iad a rianú ina dhiaidh sin. Tá an ghné dheireanach ar fáil ag feidhmiúlacht 
Apple ‘Sínigh isteach le Apple’, ar gné í a bhféachtar leis an tiachóg í a ionadú.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe i
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 47 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(47) ciallaíonn ‘cartlannú leictreonach’ 
seirbhís lena n-áirithítear go bhfaightear, 
go stóráiltear, go scriostar agus go 
dtarchuirtear sonraí nó doiciméid 
leictreonacha d’fhonn a sláine, cruinneas 
a dtionscnaimh agus a ngnéithe dlíthiúla 
a ráthú i rith na tréimhse caomhnaithe;

(47) ciallaíonn ‘cartlannú leictreonach’ 
seirbhís lena n-áirithítear go bhfaightear, 
go stóráiltear, go scriostar agus go 
dtarchuirtear sonraí nó doiciméid 
leictreonacha, chun fianaise 
barántúlachta agus sláine a chur ar fáil, i 
rith na tréimhse caomhnaithe;

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar don éifeacht dhlíthiúil a 
thugtar d’ainmneacha bréige faoin dlí 
náisiúnta, ní cheadófar ainmneacha bréige 
a úsáid in idirbhearta leictreonacha. ;

Gan dochar don éifeacht dhlíthiúil a 
thugtar d’ainmneacha bréige faoin dlí 
náisiúnta, ní cheadófar ainmneacha bréige 
agus Céannachtaí Féincheannasacha a 
úsáid in idirbhearta leictreonacha; beidh 
rogha ann i gcónaí maidir le 
hainmneacha bréige a úsáid in ionad 
aitheantóir uathúil nó i gcás ina bhfuil 
fíordheimhniú á dhéanamh le húsáideoirí 
deimhniúcháin príobháideacha;
Déanfar próiseáil sonraí pearsanta i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, 
go háirithe trí phrionsabal na cosanta 
sonraí a chur chun feidhme trí dhearadh 
agus trí réamhshocrú;

Or. en

Réasúnú

Chun príobháideacht an duine aonair a chosaint agus gan an caighdeán príobháideachais 
d’úsáideoirí Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí a dhíspreagadh, is gá úsáid a bheith á 
baint as ainmneacha bréige a bheith ina rogha i ngach cás nach bhfuil sainordú dlíthiúil ann 
iad a aithint ina n-iomláine. Cuirtear isteach tagairtí don chaidreamh idir eIDAS agus an 
Reachtaíocht Eorpach um Chosaint Sonraí ar ais chuig na leibhéil reatha cosaintí ón mbliain 
2014. Le Rialachán bunaidh eIDAS, cuireadh caighdeán níos airde maidir le cosaint sonraí 
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ar fáil ná mar a cuireadh ar fáil le Treoir 95/46/CE trí éascú príobháideachais a shainordú 
trí dhearadh in Airteagal 12(3)(c).

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 6a – mír 4 – pointe a – pointe 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) chun úsáideoirí deimhniúcháin a 
shainaithint go huathúil agus chun 
teorainn a chur lena n-iarrataí ar 
fhaisnéis ar bhonn fhormheas an 
Bhallstáit i gcomhréir le hAirteagal 6b(1);

Or. en

Réasúnú

Ba cheart an beart coimirce sin a chur san áireamh sa Chomhéadan Coiteann ionas nach 
mbeidh úsáideoirí deimhniúcháin nach bhfuil ceadaithe nó neamhaitheanta in ann faisnéis a 
iarraidh a sháraíonn a gcás úsáide. D’aithin grúpa saineolaithe eIDAS, a d’eagraigh an 
Coimisiún Eorpach, go bhfuil gá le ‘beartais a roinnt’ a chuireann srian ar an bhfaisnéis is 
féidir le húsáideoirí deimhniúcháin a iarraidh ar an úsáideoir agus a chuireann cosc ar 
iarrataí iomarcacha ar fhaisnéis (Féach caibidil 4.6.1 agus fonóta 22 den Imlíne dheiridh ón 
17 Feabhra 2022).

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 6a – mír 4 – pointe a – pointe 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) chun a áirithiú nach bhfaighidh 
seachfhreastalaithe a ghníomhaíonn mar 
idirghabhálaithe idir úsáideoirí 
deimhnithe agus Tiachóga na 
Céannachta Digití Eorpaí eolas faoi 
inneachar an idirbhirt;
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Or. en

Réasúnú

Ba cheart go n-áiritheofaí leis an gComhéadan Coiteann nach féidir le seachfhreastalaithe a 
ghníomhaíonn mar idirghabhálaithe idir úsáideoirí deimhniúcháin agus úsáideoirí Thiachóg 
na Céannachta Digití Eorpaí rochtain a bheith acu ar ábhar an idirbhirt a dhéanann siad. Tá 
cosaintí teicniúla den sórt sin coitianta agus ní chuireann siad teorainn le feidhmiú an 
chórais. Tugadh aitheantas do na seachfhreastalaithe sin i nGrúpa Saineolaithe eIDAS 
(Féach caibidil 4.8.3 den Imlíne Deiridh ón 17 Feabhra 2022).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 
Airteagal 6a – mír 4 – pointe a – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) chun sonraí sainaitheantais duine, 
ríomhdhearbhú tréithe nó sonraí eile 
amhail dintiúir a thíolacadh do pháirtithe 
is úsáideoirí, ar mhodh logánta nach gá 
rochtain idirlín don tiachóg;

(3) chun sonraí aitheantais daoine 
amhail dintiúir, ríomhdhearbhú tréithe nó 
sonraí eile, sa mhodh logaimseartha nach 
n-éilíonn rochtain ar an idirlíon  don 
Tiachóg agus go ndéanfadh an t-úsáideoir 
cinneadh eolasach maidir le faisnéis 
phearsanta a chomhroinnt leis na 
húsáideoirí deimhniúcháin. Áirítear leis 
sin an t-úsáideoir deimhniúcháin a 
shainaithint, iarrataí ar fhaisnéis ó 
úsáideoirí deimhniúcháin a dhiúltú go 
hiomlán nó go páirteach, stair iomlán na 
n-idirbheart agus faisnéis faoi chearta a 
fheidhmiú mar ábhar sonraí.

Or. en

Réasúnú

Braitheann rath Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí ar shaoránaigh a bheith ag déanamh 
cinntí eolasacha faoin bhfaisnéis a roinneann siad leis na húsáideoirí deimhnithe. Rinne 
Grúpa Saineolaithe eIDAS, a bhfuil an Bosca Uirlisí á fhorbairt acu faoi láthair, treoir den 
chineál céanna maidir le faisnéis éigeantach faoin gcuspóir atá leis an bpróiseáil ag an 
úsáideoir deimhniúcháin, agus maidir leis an bhféidearthacht iarrataí ar fhaisnéis a dhiúltú. 
(féach caibidil 4.6.1 den Imlíne deiridh ón 17 Feabhra 2022).
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 6a – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) lena áirithiú nach mbeidh fáil ag 
soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na 
bhfndearbhuithe tréithe cáilithe ar aon 
fhaisnéis faoi úsáid na dtréithe sin;

(b) lena áirithiú nach mbeidh fáil ag 
soláthraithe seirbhíse iontaoibhe na 
ríomhdhearbhuithe tréithe cáilithe agus 
neamhcháilithe ar aon fhaisnéis faoi úsáid 
na dtréithe sin;

Or. en

Réasúnú

Leis an leasú seo, leathnaítear na cosaintí chun iompraíocht úsáideoirí a chosaint ó dhul i 
ngleic léi. Is samplaí de sholáthraithe ar an dearbhú tréithe neamhcháilithe iad cuideachtaí 
príobháideacha, clubanna ballraíochta nó ollscoileanna. Leis an athrú sin ar an téacs, ní 
dhéantar ach an chosaint theicniúil atá ann cheana ar Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí 
a leathnú chuig níos mó geallsealbhóirí.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 6a – mír 4 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) lena áirithiú go ndéanfar 
ionadaíocht ar an duine nádúrtha nó 
dlítheanach go huathúil agus go seasmhach 
leis na sonraí sainaitheantais duine dá 
dtagraítear in Airteagal 12(4), pointe (d).

(e) lena áirithiú nach ndéanfar sonraí 
céannachta an duine dá dtagraítear in 
Airteagal 12(4), pointe (d) a dhéanann 
ionadaíocht uathúil agus leanúnach ar an 
duine nádúrtha nó dlítheanach a roinnt ar 
bhonn ainmneacha bréige amháin sa 
chaoi is go mbeidh sé éagsúil ó thaobh na 
n-úsáideoirí deimhniúcháin éagsúla de 
ionas nach mbeidh comhlachas ná rianú 
an úsáideora i measc na n-úsáideoirí 
deimhniúcháin agus ionas nach mbeidh 
eisitheoir Thiachóg na Céannachta Digití 
Eorpaí, seirbhísí tríú páirtí atá nasctha 
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leo nó an Ballstát in ann aon fhaisnéis a 
fháil maidir le húsáid Thiachóg na 
Céannachta Digití Eorpaí;

Or. en

Réasúnú

D’aithin Grúpa Saineolaithe eIDAS an gá a bhaineann le nascacht a bheith in easnamh agus 
le neamh-inrianaitheacht (féach leathanach 26 i gcaibidil 5 den Imlíne Deiridh ón 17 
Feabhra 2022. Beidh méideanna móra sonraí á léiriú le hidirbhearta úsáideoirí, lena n-
áirítear sonraí de chineál an-phearsanta, amhail faisnéis faoi staid eacnamaíoch an duine 
aonair nó faisnéis faoi staid leighis, stair thaistil, patrúin tomhaltais agus 
idirghníomhaíochtaí sóisialta na saoránach.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 6a – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Beidh smacht iomlán ag an 
úsáideoir ar Thiachóg na Céannachta Digití 
Eorpaí. Maidir le húsáid na tiachóige, ní 
bhaileoidh eisitheoir Thiachóg na 
Céannachta Digití Eorpaí faisnéis nach 
bhfuil riachtanach chun na seirbhísí 
tiachóige a sholáthar, ná ní 
chomhthiomsóidh sé sonraí 
sainaitheantais duine agus aon sonra 
pearsanta eile a stóráiltear nó a 
bhaineann le húsáid Thiachóg na 
Céannachta Digití Eorpa le sonraí 
pearsanta ó aon seirbhís eile a thairgeann 
an t-eisitheoir sin ná ó sheirbhísí tríú 
páirtí nach bhfuil riachtanach chun na 
seirbhísí tiachóige a sholáthar, mura rud 
é go n-iarrann an t-úsáideoir é ar 
bhealach sainráite. Sonraí pearsanta a 
bhaineann le soláthar Thiachóga na 
Céannachta Digití Eorpaí, coinneofar iad ar 
leithligh go fisiciúil agus go loighciúil ó 
shonraí ar bith eile a a choinnítear. Má 
chuireann páirtithe príobháideacha Tiachóg 

7. Beidh smacht iomlán ag an 
úsáideoir ar Thiachóg na Céannachta Digití 
Eorpaí agus ar a sonraí. Mar gheall ar an 
ailtireacht theicniúil, ní bheidh eisitheoir 
Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí ná 
seirbhísí tríú páirtí atá nasctha leo ná leis 
an mBallstát in ann faisnéis maidir leis an 
úsáideoir agus an tslí a n-úsáideann sé an 
tiachóg a bhailiú ná a fháil. Ní bheidh de 
thoradh ar fhaisnéis a mhalartú trí 
Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí go 
mbeidh úsáideoirí deimhniúcháin ná 
soláthraithe eile ríomhdhearbhú tréithe in 
ann rianú, nascadh, comhchoibhneas a 
dhéanamh nó eolas a fháil ar shlí eile ar 
idirbhearta nó ar iompraíocht úsáideoirí. 
Sonraí pearsanta a bhaineann le soláthar 
Thiachóga na Céannachta Digití Eorpaí, 
coinneofar iad ar leithligh go fisiciúil agus 
go loighciúil ó shonraí ar bith eile a 
choinnítear. Má chuireann páirtithe 
príobháideacha Tiachóg na Céannachta 
Digití Eorpaí ar fáil i gcomhréir le mír 1 
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na Céannachta Digití Eorpaí ar fáil i 
gcomhréir le mír 1 (b) agus (c), beidh 
feidhm mutatis mutandis ag forálacha 
Airteagal 45f mír 4.

(b) agus (c), beidh feidhm mutatis 
mutandis ag forálacha Airteagal 45f mír 4. 
Is é eisitheoir Thiachóg na Céannachta 
Digití Eorpaí an rialaitheoir i gcomhréir 
le Rialachán (AE) 2016/679 maidir le 
próiseáil sonraí pearsanta i dTiachóg na 
Céannachta Digití Eorpaí.

Or. en

Réasúnú

Ní féidir  ach le hailtireacht lena gcosnaítear sonraí amhail an staid leighis, stair taistil, 
patrúin tomhaltais agus idirghníomhaíochtaí sóisialta na saoránach, a théann faoi réimse 
leathan d’iompar úsáideoirí ar líne agus as líne ó fhaireachas láraithe, a bheith ina chóras 
céannachta leictreonach a bhfuil iontaoibh na saoránach tuillte aige. Is é an t-eisitheoir an 
rialaitheoir toisc go gcinneann sé na modhanna chun sonraí pearsanta a phróiseáil tríd an 
gcóras nithiúil a chinneadh, i.e. an modh próiseála, gan beann ar cibé acu a dhéantar nó 
nach ndéantar an córas sin ar fheiste atá faoina rialú (féach C-40/17 agus C-25/17).

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 12
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 11a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) cuirtear Airteagal 11a seo a leanas 
isteach:

scriosta

‘Airteagal 11a
Sainaithint Uathúil
1. Nuair a bhainfear úsáid as 
modhanna ríomh-shainaitheantais ar 
tugadh fógra ina leith agus as Tiachóga 
na Céannachta Digití Eorpaí le haghaidh 
fíordheimhniúcháin, áiritheoidh na 
Ballstáit sainaithint uathúil.
2. Chun críocha an Rialacháin seo, 
sa tacar íosta sonraí sainaitheantais duine 
dá dtagraítear in Airteagal 12.4.(d), 
cuirfidh na Ballstáit aitheantóir uathúil 
marthanach san áireamh i gcomhréir le 
dlí an Aontais, chun an t-úsáideoir a 
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shainaithint arna iarraidh sin dóibh sna 
cásanna sin ina gceanglaítear leis an dlí 
an t-úsáideoir an shainaithint.
3. Laistigh de 6 mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, sonróidh an 
Coimisiún a thuilleadh na bearta dá 
dtagraítear i míreanna 1 agus 2 trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme maidir le cur 
chun feidhme Thiachóga na Céannachta 
Digití Eorpaí dá dtagraítear 6a(10).’

Or. en

Réasúnú

Bheadh aitheantóir uathúil seasmhach i gcás daoine nádúrtha neamhdhleathach nó fiú 
míbhunreachtúil i roinnt Ballstát (sa Ghearmáin, toirmisctear úsáid a bheith á baint as 
aitheantóirí uathúla seasmhacha faoi Acht an Daonáirimh 1983). Ní féidir a mheas gurb é an 
riosca a bhaineann le haitheantóir uathúil seasmhach an modh is lú cur isteach chun duine 
aonair a shainaithint go huathúil. Níl gá ach oiread le hAirteagal 11a, toisc go bhfuil 
ionadaíocht uathúil an duine aonair le haghaidh cásanna trasteorann i gcreat idir-
inoibritheachta na scéimeanna sainaitheantais atá ann cheana de réir Airteagal 12 (4) (d) 
bunaidh.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13 – pointe b
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 12 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) tagairt do thacar íosta sonraí 
sainaitheantais duine is gá chun 
ionadaíocht a dhéanamh ar dhuine 
nádúrtha nó dlítheanach ar bhealach uathúil 
agus seasmhach;;

(d) tagairt do thacar íosta sonraí 
aitheantais duine lena léirítear go huathúil 
duine dlítheanach nó nádúrtha, atá ar fáil ó 
scéimeanna ríomh-shainaitheantais;

Or. en

Réasúnú

Leis an togra ón gCoimisiún, bheadh gá le sainaithint uathúil leanúnach a bheadh 
neamhspleách ar scéim ríomh-shainaitheantais ar leith. Déanta na fírinne, is cosúil go 
mbeadh an éifeacht chéanna ag an athrú teicniúil sin ar an gcreat idir-inoibritheachta agus a 
bheadh ag Airteagal 11a.
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Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 – pointe b
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 20 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina ndealróidh sé go bhfuil sárú ann 
ar rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta, cuirfidh an comhlacht 
maoirseachta torthaí a iniúchtaí in iúl do na 
húdaráis mhaoirseachta faoi Rialachán 
(AE) 2016/679.;

‘I gcás ina ndealróidh sé go bhfuil sárú ann 
ar rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta, cuirfidh an comhlacht 
maoirseachta torthaí a iniúchtaí in iúl do na 
húdaráis mhaoirseachta agus Rialaitheoir 
Thiachóg na Céannachta Digití Eorpaí 
faoi Rialachán (AE) 2016/679.;

Or. en

Réasúnú

De réir Airteagal 33 agus Airteagal 34 de RGCS, tá dualgais áirithe ar an rialaitheoir i gcás 
sárú ar shonraí pearsanta. Chun na dualgais sin a chomhlíonadh, ba cheart iad a chur ar an 
eolas faoi shárú ar shonraí pearsanta a d’fhéadfadh a bheith ann ina gcóras.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 – pointe b
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 20 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh geallsealbhóir a úsáideann 
seirbhísí iontaoibhe cáilithe, amhail 
deimhnithe cáilithe nó ríomhdhearbhú 
tréithe cáilithe, i ngnóthas, gearán a chur 
faoi bhráid an údaráis maoirseachta faoi 
shlándáil nó faoi iontaofacht na seirbhíse 
iontaoibhe cáilithe.

Or. en



PA\1256340GA.docx 15/16 PE732.601v01-00

GA

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 25 – pointe c – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014
Airteagal 24 – mír 2 – pointe fb a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fba) an phróiseáil dhleathach sonraí 
pearsanta a áirithiú i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 46/679;

Or. en
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IARSCRÍBHINN: LIOSTA DE NA hEINTITIS NÓ DAOINE
ÓNA bhFUAIR AN RAPÓIRTÉIR IONCHUR

Rinneadh an liosta seo a leanas a tharraingt suas ar bhonn deonach amháin faoi fhreagracht 
eisiach an Rapóirtéara. Fuair an Rapóirtéir ionchur ó na heintitis nó na daoine seo a leanas 
nuair a bhí an dréacht-tuarascáil á hullmhú:

Entity and/or person

1. European Commission DG CNECT

2. The European Data Protection Supervisor 
3. Brussels Privacy Hub, THE EUROPEAN COMMISSION PROPOSAL AMENDING THE 

eIDAS REGULATION (EU) No 910/2014: A PERSONAL DATA PROTECTION 
PERSPECTIVE

4. Professor Ricardo Genghini, Chairman of the European Standardization Committee E-
Signature and Infrastructures (ESI) within the European Telecommunications Standards 
Institute (ETSI) - Notes on the current draft of eIDAS Revision Proposal

5. epicenter.works & European Digital Rights (EDRI) 
6. Luukas Ilves, Deputy Secretary General of the Estonian Ministry of Economic Affairs and 

Communications for Digital Development
7. European Consumer Organisation (BEUC) - Making European Digital Identity as Safe as 

It Is needed - BEUC Position Paper 
8. Jaap-Henk Hoepman, Associate Professor of privacy enhancing protocols and privacy by 

design in the Digital Security group at the Institute for Computing and Information 
Sciences of the Radboud University Nijmegen, Civil liberties aspects of the commission 
proposal to amend the eIDAS regulation

9. Eric Verheul, professor in the Digital Security Group of the Radboud University 
Nijmegen - Issues and recommendations on the eIDAS wallet as proposed in the eIDAS 
update

10. Manuel Atug expert in IT Security and engineering Chaos Computer Club & Christian 
Kahlo eID expert - written input 

11. Lukasz Olejnik, PhD, https://lukaszolejnik.com, written contribution
12. Carmela Troncoso - Professor on Security and Privacy at Swiss Federal Institute of 

Technology Lausanne - written input 
13. Dr. F. S. Gürses, Associat Professor at the Faculty of Technology, Policy and 

Management, TU Delft - written input 
14. Eurosmart - The Voice Of The Digital Security Industry - Feedback on the revision of 

eIDAS
15. Mozzila 
16. Google
17. Apple
18. The International Association for Trusted Blockchain Applications (INATBA) - 

Establishing a Framework for a European Digital Identity (eIDAS)  - Policy Position
19. TWG Trusted Information of the EU Observatory for ICT Standardisation - report on 

“Trust in the European digital space in the age of automated bots and fakes”
20. Rule of Law Defense Coalition, Bucharest Romania
21. American Chamber of Commerce to the European Union, Brussels - written input 


