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RÉASÚNÚ GEARR

Dar leis na cúig tuarascálacha1 ón IPCC a foilsíodh idir 1983 agus 2012, bhí gach ceann de na 
trí dheich bliana deireanacha níos teo ná na deich bliana rompu ar an leibhéal domhanda ná 
aon deich bliana roimhe ó na 1850idí ann. Is dócha gurb í an tréimhse ó 1983 go 2012 an 
tréimhse 30 bliain is teo le 1400 anuas. Tá difear suntasach déanta ag athruithe san aeráid le 
déanaí do thalmhaíocht agus don gheilleagar, agus meastar, de dheasca tionchar an athraithe 
aeráide, tá méadú suntasach tagtha ar mhinicíocht agus ar dhéine thriomach agus an díobháil a 
dhéanann siad don chomhshaol agus don gheilleagar le tríocha bliain anuas. Idir 1976 agus 
2006 d’ardaigh an líon ceantar agus daoine a raibh tionchar ag triomach orthu faoi bheagnach 
20 % agus b’ionann costais fhoriomlána na dtriomach agus EUR 100 billiún (an Coimisiún 
Eorpach, 2012). Má chuirimid san áireamh go mbaineann talmhaíocht na hEorpa feidhm as 
tuairim is ceathrú den uisce úr gafa iomlán i gcomhar uiscithe, agus ag an am céanna, baintear 
feidhm as tuairim is 60 % – agus in roinnt áiteanna baintear feidhm as suas le 80 % – den 
uisce úr gafa i gcomhar uiscithe, tá caomhnú uisce agus bealaí eile a aimsiú chun uisce a 
sholáthar chun críocha uiscithe na talmhaíochta tagtha chun cinn mar thosaíocht.

I gcomhréir le reachtaíocht ghlactha agus beartais an Aontais, amhail an Creat-Treoir Uisce2

agus Plean Gníomhaíochta ó AE don Gheilleagar Ciorclach3, tá deiseanna chun athúsáid uisce 
ó chórais chóireála uisce a bhaineann le cathracha chun críocha uisciúcháin i dtalmhaíocht a 
rialú á n-oscailt chun a bheith in ann easnaimh ionchasacha agus iarbhír san acmhainn 
ríthábhachtach seo a chúiteamh ar bhealach tráthúil. 

Á threorú ag prionsabal an réamhchúraim agus an taithí domhanda is fearr a chur i bhfeidhm 
aige, chomh maith le teorainn agus moltaí na hEagraíochta Domhanda Sláinte4, mhol an 
Coimisiún Rialachán lena mbunaítear caighdeáin, nósanna imeachta agus bearta chun 
athúsáid uisce ó chórais chóireála fuíolluisce chathracha ar leibhéal AE.

Ós rud é nach bhfuil aon staidéir shonracha déanta ag an gCoimisiún maidir leis na rioscaí a 
bhaineann leis an bpróiseas uisce a athúsáid i dtalmhaíocht, cuireann an togra reachtach 
beartaithe an taithí is fearr ó thríú tíortha (SAM, Nua-Shéalainn, an Astráil) i bhfeidhm, 
chomh maith le taithí Bhallstáit a bhaineann feidhm cheana as uisce athshlánaithe i 
dtalmhaíocht. Ós rud é nach mbeidh feidhm ag an Rialachán ach d’oibreoirí a bhfuil sé ar 
intinn acu uisce athshlánaithe ó ghléasraí cóireála fuíolluisce cathracha a chóireáil agus é a 
chur ar an margadh, táim den tuairim gur iomchuí na híosleibhéil bheartaithe do na 
príomhtháscairí beartaithe agus an mhodheolaíocht agus nós imeachta chun an dáileadh uisce 
athshlánaithe a údarú mar leormhaith chun an leibhéal sábháilteachta phoiblí inmhianaithe a 
áirithiú – d’fheirmeoirí agus do thomhaltóirí araon. Ligfidh an togra do na húdaráis inniúla, le 
linn an nós imeachta do cheadú do cheaduithe dáileacháin uisce athshlánaithe, chun rialacha 
níos déine a chur i bhfeidhm ná iad siúd atá leagtha síos sa Rialachán seo, chomh maith leis 
na dálaí a athrú i gcomhair ceadú do cheaduithe más gá.

                                               
1 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eag.)]. IPCC, an Ghinéiv, an Eilvéis
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614
3 Treoir 2000/60/CE IO 327, 22.12.2000, lch. 1.
4WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)
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Ag an am céanna, níor cheart go ndéanfadh an creat reachtach agus an costas an Rialachán 
seo a chur i bhfeidhm oibreoirí a dhíspreagadh ó ghléasraí fuíolluisce a oiriúnú chun 
fuíolluisce a athúsáid i dtalmhaíocht. Dá bhrí sin, ba cheart aon ualach nó costas d’oibreoirí 
nach bhfuil údar leo a sheachaint. Is gá a áirithiú go gcuirtear an creat reachtach d’fhorbairt 
pleananna bainistíochta rioscaí i bhfeidhm go cothrom ar fud an Aontais agus go dtuigeann 
gach Ballstát na ceanglais um measúnú a moladh agus go gcuireann siad i bhfeidhm iad ar 
bhealach aonfhoirmeach.

I bhfianaise suntas na reachtaíochta nua atá beartaithe agus an tionchar a d’fhéadfadh sí a 
imirt nua ar an staid reatha sa réimse, ba cheart an spriocdháta do theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo, chomh maith leis an spriocdháta chun gléasraí cóireála a thabhairt i gcomhréir 
le forálacha an Rialacháin a shíneadh ó aon bhliain amháin, mar a moladh ar dtús, go dhá 
bhliain ó dháta foilsithe an Rialacháin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. 

Mar chomhaltaí de Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe de chuid Pharlaimint 
na hEorpa, tá sé mar aidhm againn an tsábháilteacht phoiblí agus iontaoibh i bhfolláine agus 
ardchaighdeán na dtáirgí bia agus talmhaíochta a áirithiú, agus ag an am céanna dóthain 
fionnuisce a sholáthar freisin don talmhaíocht san Eoraip - go háirithe sna bólaí i ndeisceart 
agus in oirthear an Aontais - chun críocha uisciúcháin.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na 
leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1) Ní fearacht táirgí tráchtála eile é 
uisce ach, in áit sin, is oidhreacht é ar gá 
é a chaomhnú, a chosaint agus caitheamh 
leis mar sin.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag 
teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a 
fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar 
cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú 
aeráide agus triomach ag cur go mór leis an 
mbrú ar infhaighteacht fionnuisce, ar brú é 
a thagann as forbairt uirbeach agus 
talmhaíocht.

(1) Tá níos mó agus níos mó brú ag 
teacht ar acmhainní uisce an Aontais, rud a 
fhágann ganntanas uisce agus meathlú ar 
cháilíocht an uisce. Go háirithe, tá athrú 
aeráide, pátrúin aimsire nach bhfuil súil 
leo, agus triomach ag cur go mór leis an 
mbrú ar infhaighteacht agus soláthar
fionnuisce, ar brú é a thagann as forbairt 
uirbeach agus cleachtais talmhaíochta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) Faoi láthair, is teoranta i gcónaí 
an glacadh le réitigh athúsáide uisce i 
gcomórtas lena n-ionchais, atá 
neamhshaothraithe den chuid is mó.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 b) Is gá úsáid éifeachtúil acmhainní 
a spreagadh agus chun brú ar an 
timpeallacht uisce a laghdú, go háirithe 
ganntanas uisce, trí fhorbairt athúsáid 
shábháilte fhuíolluisce chóireáilte a 
chothú.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(1 c) Tá níos mó agus níos mó strus ag 
teacht ar acmhainní uisce na hEorpa, rud 
a fhágann ganntanas uisce agus meathlú 
ar cháilíocht an uisce. Tá brú suntasach 
curtha ag brúnna ón athrú aeráide, ó 
thromaigh agus ó fhorbairt uirbeach ar 
sholáthairtí fionnuisce. Sa chomhthéacs 
sin, d’fhéadfaí feabhas a chur ar chumas 
na hEorpa freagairt do rioscaí 
méadaitheacha ar acmhainní uisce trí 
athúsáid níos leithne a bhaint as 
fuíolluisce cóireáilte.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar 
chumas an Aontais freagairt do bhrú 
méadaitheach ar acmhainní uisce trí 
athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce 
cóireáilte. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle15 athúsáid uisce mar cheann de 
na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na 
Ballstáit a roghnú a cur i bhfeidhm chun 
cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas 
cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaidh 
uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint 
amach. Éilítear le Treoir 91/271/CEE16 go 
ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid 
cibé uair is iomchuí.

(2) D’fhéadfaí feabhas a chur ar 
chumas an Aontais freagairt do bhrú 
méadaitheach ar acmhainní uisce trí 
athúsáid níos leithne a bhaint as fuíolluisce 
cóireáilte. Luaitear i dTreoir 2000/60/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle15 athúsáid uisce mar cheann de 
na bearta forlíontacha a fhéadfaidh na 
Ballstáit a roghnú a cur i bhfeidhm chun 
cuspóirí na Treorach maidir le dea-stádas 
cáilíochtúil agus cainníochtúil le haghaidh 
uiscí dromchla agus screamhuiscí a bhaint 
amach. Éilítear le Treoir 91/271/CEE16 go 
ndéanfaí fuíolluisce cóireáilte a athúsáid 
cibé uair is iomchuí.

_________________

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear 
creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i 
réimse an bheartais uisce (IO L 327, 
22.12.2000, lch. 1).

15 Treoir 2000/60/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2000 lena mbunaítear 
creat do ghníomhaíocht Chomhphobail i 
réimse an bheartais uisce (IO L 327, 
22.12.2000, lch. 1).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil 
fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, 
lch. 40).

16 Treoir 91/271/CEE ón gComhairle an 
21 Bealtaine 1991 maidir le cóireáil 
fuíolluisce uirbigh (IO L 135, 30.5.1991, 
lch. 40).
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2 a) Is suntasach é an tionchar ar an 
gcomhshaol agus an méid fuinnimh atá 
ag teastáil chun fionnuisce a aistarraingt 
agus é a iompar;

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Leis an Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, agus chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún 
maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní 
Uisce na hEorpa a Chosaint”17 tarraingíodh 
aird ar athúsáid uisce chun críocha uiscithe 
nó tionsclaíoch mar rogha mhalartach 
soláthair uisce lena n-éilítear aird an 
Aontais.

(3) Leis an Teachtaireacht ón 
gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, 
chuig an gComhairle, agus chuig an 
gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 
hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún 
maidir le “Treoirphlean chun Acmhainní 
Uisce na hEorpa a Chosaint” tarraingíodh 
aird ar athúsáid uisce chun críocha uiscithe 
nó tionsclaíoch mar rogha mhalartach 
soláthair uisce lena n-éilítear aird an 
Aontais, d’fhonn forbairt inbhuanaithe, 
cosaint an daonra agus sásamh 
riachtanais na nglúnta atá le teacht.

_________________ _________________

17 COM (2012) 673 17 COM (2012) 673

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Meabhraíonn an rún ó Pharlaimint 
na hEorpa an 9 Deireadh Fómhair 2008 
maidir le aghaidh a thabhairt ar 
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dhúshláin an ghanntanais uisce agus 
triomach san Aontas Eorpach1a ba cheart 
tús áite a thabhairt do chur chuige dírithe 
ar thaobh an éilimh nuair a bheidh 
bainistiú á dhéanamh ar acmhainní uisce 
agus tá sé den tuairim gur cheart don 
Aontas cur chuige iomlánaíoch a 
ghlacadh nuair a bheidh acmhainní uisce 
á mbainistiú, ag cumasc bearta bainistithe 
éilimh, bearta chun barrfheabhsú a 
dhéanamh ar na hacmhainní atá ann 
cheana laistigh den timthriall uisce, agus 
bearta chun acmhainní nua a chruthú, 
agus gur gá don chur chuige 
saincheisteanna comhshaoil, sóisialta 
agus eacnamaíocha a chomhtháthú ann.

__________________

1a 2008/2074(INI)

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Meastar go bhfuil tionchar 
comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid 
fuíolluisce cóireáilte ná modhanna 
malartacha eile soláthair uisce, mar 
shampla ó ionaid cóireála fuíolluisce 
uirbigh nó suiteálacha tionsclaíocha ná 
modhanna malartacha eile soláthair uisce, 
amhail aistrithe uisce nó díshalannú, ach ní 
dhéantar an athúsáid sin ach ar bhonn 
teoranta san Aontas. Dealraíonn sé go 
bhfuil sé sin mar thoradh go páirteach ar 
chaighdeáin chomhchoiteanna 
chomhshaoil nó sláinte a bheith in easnamh 
le haghaidh athúsáid uisce, agus, go 
háirithe maidir le táirgí talmhaíochta, na 
bacainní a d’fhéadfadh a bheith ann do 
shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar 
a uisciú le huisce athshlánaithe.

(6) Meastar go bhfuil tionchar 
comhshaoil níos ísle ag baint le hathúsáid 
fuíolluisce cóireáilte ná modhanna 
malartacha eile soláthair uisce, mar 
shampla ó ionaid cóireála fuíolluisce 
uirbigh nó suiteálacha tionsclaíocha ná 
modhanna malartacha eile soláthair uisce, 
amhail aistrithe uisce nó díshalannú. Ach 
ní dhéantar ach beagán athúsáid den sórt 
sin san Aontas. Dealraíonn sé go bhfuil sé 
sin mar thoradh go páirteach ar chostas 
suntasach chóras athúsáide uisce agus ar 
chaighdeáin chomhchoiteanna 
chomhshaoil nó sláinte an Aontais a bheith 
in easnamh le haghaidh athúsáid uisce, 
agus, go háirithe maidir le táirgí 
talmhaíochta, na rioscaí ionchasacha 
sláinte agus comhshaoil agus bacainní 
ionchasacha a d’fhéadfadh a bheith ann do 
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shaorghluaiseacht na dtáirgí sin a dhéantar 
a uisciú le huisce athshlánaithe. Ach mar 
sin féin, ba cheart cuimhneamh air, go 
bhfuil an bonneagar uisciúcháin, i 
mBallstáit áirithe, easnamhach nó nach 
ann dó in aon chor.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Má tá athúsáid éifeachtach 
acmhainní fuíolluisce uirbeacha le bheith 
faoi ráthú, caithfear a admháil nach 
féidir feidhm a bhaint as gach cineál 
uisce athchúrsáilte i gcomhair gach 
barra. Dá bhrí sin, caithfear feirmeoirí a 
chur faoi oiliúint chun feidhm a bhaint as 
na cineálacha éagsúla uisce athchúrsáilte 
ar bhealach barrfheabhsaithe do bharraí i
ndáil leis nach bhfuil aon impleachtaí 
don tsláinte phoiblí ag cáilíocht an uisce a 
bhainfear feidhm as.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Na caighdeáin sláinte maidir le 
sláinteachas bia le haghaidh táirgí 
talmhaíochta a uiscítear le huisce 
athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint amach 
ach amháin más rud é nach bhfuil na 
ceanglais cháilíochta d’uisce athshlánaithe 
atá ceaptha d’uisciú talmhaíochta éagsúil 
go suntasach sna Ballstáit. Rannchuideoidh 
comhchuibhiú ceanglas freisin le feidhmiú 
éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh i 
ndáil leis na táirgí sin. Is iomchuí dá bhrí 
sin comhchuibhiú íosta a thabhairt isteach 
trí íoscheanglais a leagan síos do cháilíocht 

(7) Na caighdeáin choibhéiseacha
sláinte maidir le sláinteachas bia le 
haghaidh táirgí talmhaíochta a uiscítear le 
huisce athshlánaithe, ní féidir iad a bhaint 
amach ar fud an Aontais ach amháin más 
rud é nach bhfuil na ceanglais cháilíochta 
d’uisce athshlánaithe atá ceaptha d’uisciú 
talmhaíochta éagsúil go suntasach sna 
Ballstáit. Rannchuideoidh comhchuibhiú 
ceanglas freisin le feidhmiú éifeachtach an 
mhargaidh inmheánaigh i ndáil leis na 
táirgí sin. Dá bhrí sin, tá sé iomchuí, 
comhchuibhiú íosta a thabhairt isteach trí 
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uisce agus d’fhaireachán. Ba cheart 
paraiméadair íosta a bheith sna 
híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe 
agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais 
bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na 
húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon 
bhearta coisctheacha ábhartha. Chun 
ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a 
shainaithint do cháilíocht uisce, ba cheart 
d’oibreoirí an ghléasra athshlánaithe 
príomhchúraimí bainistithe riosca a 
dhéanamh. Tá na paraiméadair bunaithe ar 
an tuarascáil theicniúil ó Airmheán 
Comhpháirteach an Choimisiúin agus 
léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta 
maidir le hathúsáid uisce.

cheanglais íosta i gcomhair cáilíocht agus 
faireachán uisce a shocrú, agus ag an am 
céanna, ligeann do na Ballstáit dul níos 
faide agus caighdeáin níos airde a bheith 
acu agus chun rioscaí a mheasúnú ag 
díriú ar dhálaí sonracha suímh, go 
háirithe don chomhshaol. Ba cheart 
paraiméadair íosta a bheith sna 
híoscheanglais sin d’uisce athshlánaithe 
agus ceanglais eile níos déine nó ceanglais 
bhreise cháilíochta a fhorchuirfidh na 
húdaráis inniúla, más gá, mar aon le haon 
bhearta coisctheacha ábhartha. Chun 
ceanglais níos déine nó ceanglais bhreise a 
shainaithint do cháilíocht uisce, ba cheart 
d’oibreoirí na saoráide athshlánaithe 
príomhchúraimí bainistithe riosca a 
dhéanamh. Tá na paraiméadair bunaithe ar 
an tuarascáil theicniúil ó Airmheán 
Comhpháirteach an Choimisiúin agus 
léirítear iontu na caighdeáin idirnáisiúnta 
maidir le hathúsáid uisce.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7 a) Ba cheart ceanglais íosta 
cháilíochta lena n-áirítear paraiméadair 
mhicribhitheolaíocha agus 
fisiceimiceacha, luachanna gaolmhara 
teorainn agus minicíochtaí faireacháin a 
bhunú i gcomhair uisciú talmhaíochta.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) Ba cheart go gcuirfidh na 
ceanglais cháilíochta d’uisce a bhaintear 
feidhm as d’uisciú dul chun cinn eolaíoch 
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a chur san áireamh, go háirithe maidir le 
scrúduithe do mhicreatruailleáin agus 
ábhair nua “atá ag teacht chun cinn”, 
chun úsáid shábháilte uisce a ráthú agus 
chun an comhshaol agus an tsláinte 
phoiblí a chosaint.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go 
gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a 
bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach 
agus an coincheap uisce athshlánaithe a 
tháirgeadh ar cháilíocht a éilítear le 
haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba 
cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe 
ar príomhchúraimí bainistithe riosca agus 
ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais 
cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint 
leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte 
an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú.

(9) Le bainistiú riosca, ba cheart go 
gcuimseofaí rioscaí a shainaithint agus a 
bhainistiú ar bhealach réamhghníomhach 
agus an coincheap uisce athshlánaithe a 
tháirgeadh ar cháilíocht a éilítear le 
haghaidh úsáidí ar leith a ionchorprú. Ba 
cheart an measúnú riosca a bheith bunaithe 
ar príomhchúraimí bainistithe riosca agus 
ba cheart go sainaithneofaí aon cheanglais 
cáilíochta uisce breise is gá chun cosaint 
leordhóthanach an chomhshaoil, shláinte 
an duine agus sláinte ainmhithe a áirithiú 
go háirithe maidir le húsáid fuíolluisce 
cóirithe ar thalamh talmhaíochta a 
bhaintear feidhm as i gcomhair táirgeadh 
bia.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun an comhshaol agus sláinte an 
duine a chosaint go héifeachtach, ba 
cheart go mbeadh na hoibreoirí gléasra
athshlánaithe freagrach go príomha as 
cáilíocht an uisce athshlánaithe. Chun na 
híoscheanglais agus aon choinníollacha 
breise, a leagtar síos ag an údarás inniúil 
a chomhlíonadh, ba cheart do na 
hoibreoirí gléasra athshlánaithe faireachán 

(10) Chun an comhshaol, sláinte an 
duine agus cáilíocht na hithreach a 
chosaint go héifeachtach, beidh na 
hoibreoirí saoráide athshlánaithe agus na 
húdaráis inniúla freagrach go príomha as 
cáilíocht an uisce athshlánaithe. Chun 
uisce le cáilíocht comhsheasmhach leis na 
paraiméadair a socraíodh a ráthú 
d’úsáideoirí, agus go háirithe 
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a dhéanamh ar cháilíocht an uisce 
athshlánaithe. Dá bhrí sin, is iomchuí na 
híoscheanglais maidir le faireachán a 
shuíomh, arb é a bheidh iontu minicíochtaí 
an ghnáthfhaireacháin agus na spriocanna 
uainithe agus feidhmíochta le haghaidh 
faireachán bailíochtaithe. Sonraítear 
ceanglais áirithe le haghaidh 
gnáthfhaireachán i gcomhréir le 
Treoir 91/271/CEE.

d’fheirmeoirí, déanfaidh oibreoirí saoráidí
faireachán ar cháilíocht an uisce 
athshlánaithe i gcomhréir leis na ceanglais 
íosta agus aon choinníoll bhreise leagtha 
síos ag an údarás inniúil. Dá bhrí sin, is 
iomchuí na híoscheanglais maidir le 
faireachán a shuíomh, arb é a bheidh iontu 
minicíochtaí an ghnáthfhaireacháin agus na 
spriocanna uainithe agus feidhmíochta le 
haghaidh faireachán bailíochtaithe. 
Sonraítear ceanglais áirithe le haghaidh 
gnáthfhaireachán i gcomhréir le 
Treoir 91/271/CEE.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Is gá úsáid shábháilte uisce 
athshlánaithe a áirithiú, agus ar an gcaoi 
sin spreagfar úsáid uisce ar leibhéal an 
Aontais agus feabhsófar muinín an phobail 
ann. Níor cheart, dá bhrí sin, go gceadófaí 
soláthar uisce athshlánaithe a cheadú ar 
bhonn ceadúnais, arna dheonú ag údaráis 
inniúla na mBallstát. Chun cur chuige 
comhchuibhithe, inrianaitheacht agus 
trédhearcacht a áirithiú ar leibhéal an 
Aontais, ba cheart na rialacha 
substainteacha don cheadúnas sin a leagan 
síos ar leibhéal an Aontais. Ba cheart go 
gcinnfeadh na Ballstáit, áfach, mionsonraí 
na nósanna imeachta chun ceadúnais a 
dheonú. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit 
in ann na nósanna imeachta atá ann cheana 
a chur i bhfeidhm chun ceadúnais a dheonú 
agus ba cheart iad a oiriúnú chun na 
ceanglais a thugtar isteach leis an 
Rialachán seo a chur san áireamh.

(11) Is gá agus tá sé tábhachtach chun
iontaofacht eacnamaíoch agus slándáil a 
áirithiú trí úsáid shábháilte agus slán uisce 
athshlánaithe a áirithiú, agus ar an gcaoi 
sin spreagfar forbairt athúsáid uisce ar 
leibhéal an Aontais, rud a spreagfaidh 
feirmeoirí AE an cleachtas sin a ghlacadh
agus feabhsófar muinín an phobail ann. 
Níor cheart, dá bhrí sin, go gceadófaí 
soláthar uisce athshlánaithe a cheadú ar 
bhonn ceadúnais, arna dheonú ag údaráis 
inniúla na mBallstát. Chun cur chuige 
comhchuibhithe, inrianaitheacht agus 
trédhearcacht a áirithiú ar leibhéal an 
Aontais, ba cheart na rialacha 
substainteacha don cheadúnas sin a leagan 
síos ar leibhéal an Aontais. Mar sin féin, ba 
cheart go gcinnfeadh na Ballstáit a bhfuil a 
n-údaráis inniúla freagrach iad féin as 
measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a 
bhaineann le hathúsáid uisce, mionsonraí 
na nósanna imeachta chun ceadúnais a 
dheonú. Ba cheart go mbeadh na Ballstáit 
in ann na nósanna imeachta atá ann cheana 
a chur i bhfeidhm chun ceadúnais a dheonú 
agus ba cheart iad a oiriúnú chun na 
ceanglais a thugtar isteach leis an 
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Rialachán seo a chur san áireamh.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 a) Más gá an t-uisce athshlánaithe a 
dháileadh ba cheart go mbeadh dáileadh 
den sórt sin faoi réir ceadúnas. Má 
chomhlíonfar gach ceanglas, ba cheart go 
n-eiseoidh an t-údarás inniúil sa Bhallstát 
ceadúnas ar cheart na coinníollacha agus 
bearta riachtanacha uile a bheith ann 
bunaithe sa mheasúnú riosca i gcomhair 
dáileadh slán uisce athshlánaithe chuig 
an úsáideoir dheiridh.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Is é a dhéantar le Rialachán (CE) 
852/2004 go leagtar síos na rialacha 
ginearálta maidir le hoibreoirí gnólachtaí 
bia agus go gcumhdaítear bia atá ceaptha 
lena chaitheamh ag an duine a tháirgeadh, 
a phróiseáil, a dháileadh agus a chur ar an 
margadh. Tugtar aghaidh sa Rialachán sin 
ar cháilíocht sláinte an bhia agus luaitear ar 
cheann de na prionsabail bhunúsacha gur 
ar an oibreoir gnólachta bia atá an 
phríomhfhreagracht as an tsábháilteacht 
bia. Tá an Rialachán sin faoi réir treoir 
mhionsonraithe, freisin, agus tá tábhacht ar 
leith leis an bhFógra ón gCoimisiún maidir 
le treoirdhoiciméad a bhaineann le dea-
chleachtais sláinteachais a úsáid chun 
aghaidh a thabhairt ar rioscaí 
micribhitheolaíocha i dtorthaí agus i 
nglasraí úra sa táirgeadh príomhúil (2017/C 
163/01). Ní fhágann na spriocanna 

(13) Is é a dhéantar le Rialachán (CE) 
852/2004 go leagtar síos na rialacha 
ginearálta maidir le hoibreoirí gnólachtaí 
bia agus go gcumhdaítear bia atá ceaptha 
lena chaitheamh ag an duine a tháirgeadh, 
a phróiseáil, a dháileadh agus a chur ar an 
margadh. Tugtar aghaidh sa Rialachán sin 
ar cháilíocht sláinte an bhia agus luaitear ar 
cheann de na prionsabail bhunúsacha gur 
ar an oibreoir gnólachta bia atá an 
phríomhfhreagracht as an tsábháilteacht 
bia. Tá an Rialachán sin faoi réir treoir 
mhionsonraithe, freisin, agus tá tábhacht ar 
leith leis an bhFógra ón gCoimisiún maidir 
le treoirdhoiciméad a bhaineann le dea-
chleachtais sláinteachais a úsáid chun 
aghaidh a thabhairt ar rioscaí 
micribhitheolaíocha i dtorthaí agus i 
nglasraí úra sa táirgeadh príomhúil (2017/C 
163/01). Ní fhágann na spriocanna 
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feidhmíochta le haghaidh uisce 
athshlánaithe a leagtar síos sa Rialachán 
seo go gcuirtear cosc ar oibreoirí 
gnólachtaí bia an cháilíocht uisce is gá 
chun cloí le Rialachán 852/2004 a bhaint 
amach trí roinnt roghanna cóireála uisce 
a úsáid, ag céim eile ina dhiaidh sin, astu 
féin nó i gcomhar le roghanna eile 
neamhchóireála.

feidhmíochta le haghaidh uisce 
athshlánaithe a leagtar síos sa Rialachán 
seo go gcuirtear cosc ar oibreoirí 
gnólachtaí bia an cháilíocht uisce is gá 
chun cloí le Rialachán 852/2004 a bhaint 
amach. D’ainneoin freagracht na 
bhfeirmeoirí do cháilíocht a gcuid táirgí, 
ba cheart go mbronnfaí an cúram ar na 
húdaráis inniúla measúnú a dhéanamh ar 
na rioscaí agus na contúirtí bainteach le 
húsáid uisce athshlánaithe.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Chun muinín a spreagadh in 
athúsáid uisce, ba cheart faisnéis a 
sholáthar don phobal. Trí fhaisnéis a chur 
ar fáil maidir le hathúsáid uisce ba cheart 
go ndéanfaí foráil do thrédhearcacht agus 
inrianaitheacht mhéadaithe agus 
d’fhéadfadh sé go mbeadh spéis ar leith ag 
údaráis ábhartha eile ann a bhfuil 
impleachtaí ag an úsáid shonrach uisce ina 
leith.

(14) Má tá spriocanna an Aontais 
d’úsáid choigilteach acmhainní le 
comhlíonadh, tá sé tábhachtach freisin 
tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir lena 
gcuid freagrachtaí. Bheadh gá, ar dtús 
báire, athbhreithniú a dhéanamh ar 
chleachtais a bhaineann le húsáid 
acmhainní nádúrtha, agus é mar aidhm 
leis coigiltis a bhaint amach. Chun muinín 
a spreagadh in athúsáid uisce agus glacadh 
slán na dtomhaltóirí leis an gcleachtas 
inbhuanaithe sin, ba cheart faisnéis a 
sholáthar don phobal, le córas duaiseanna 
agus dreasachta d’úsáideoirí ag gabháil 
léi. Trí fhaisnéis a chur ar fáil maidir le 
hathúsáid uisce ba cheart go ndéanfaí foráil 
do thrédhearcacht agus inrianaitheacht 
mhéadaithe agus d’fhéadfadh sé go 
mbeadh spéis ar leith ag údaráis ábhartha 
eile ann a bhfuil impleachtaí ag an úsáid 
shonrach uisce ina leith.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Is gá maoiniú a ráthú chun ‘costas 
iomlán’ an chórais a chomhlíonadh chun 
uisce athshlánaithe a tháirgeadh, a 
dháileadh agus a úsáid go sábháilte.

Réasúnú

Áirítear sa chostas iomlán: tógáil, oibriú, cothabháil an ghléasra táirgthe agus/nó an líonra 
dáileacháin agus faireachán cáilíochtúil chun críocha bainistithe rioscaí agus chun 
ceadúnais a fháil.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Is gá cáilíocht agus cainníocht an 
fhaireacháin, an mheasúnaithe agus na 
faisnéise a fheabhsú, thar aon áit eile i 
limistéir ina bhfuil an comhshaol ag 
fulaingt éifeachtaí gníomhaíochtaí 
tionsclaíocha agus feirmeoireachta atá 
thar a bheith truaillitheach agus atá chun 
deiridh ó thaobh tógáil chórais séarachais 
agus saoráidí chun fuíolluisce a bhailiú 
agus a aisghabháil, agus a bhfuil, dá bhrí 
sin, ag sárú reachtaíocht na hEorpa.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun na híoscheanglais atá ann 
cheana agus na príomhchúraimí bainistithe 
riosca a chur in oiriúint do dhul chun cinn 
eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na 
híoscheanglais agus na príomhchúraimí 

(16) Chun na híoscheanglais atá ann 
cheana agus na príomhchúraimí bainistithe 
riosca a chur in oiriúint do dhul chun cinn 
eolaíoch agus teicniúil, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na 
híoscheanglais agus na príomhchúraimí 
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bainistithe riosca a leasú. Thairis sin, chun 
ardleibhéal cosanta don chomhshaol agus 
do shláinte an duine a áirithiú, ba cheart go 
mbeadh an Coimisiún in ann gníomhartha 
tarmligthe a ghlacadh lena bhforlíontar na 
príomhchúraimí bainistithe riosca trí 
shonraíochtaí teicniúla a leagan síos. 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 ndéanfaí na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr37. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

bainistithe riosca a leasú, gan an raon 
feidhme chun fuíolluisce a cóireáladh i 
gceart a athúsáid a chur i mbaol. Thairis 
sin, chun ardleibhéal cosanta don 
chomhshaol agus do shláinte an duine a 
áirithiú, ba cheart go mbeadh an Coimisiún 
in ann gníomhartha tarmligthe a ghlacadh 
lena bhforlíontar na príomhchúraimí 
bainistithe riosca trí shonraíochtaí teicniúla 
a leagan síos. 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 ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr37. Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle na 
doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

_________________ _________________

37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart do na húdaráis fíorú a 
dhéanamh ar na coinníollacha a leagtar 
amach sa cheadúnas a bheith á 
gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla. I 
gcásanna neamhchomhlíonta, ba cheart 
dóibh a cheangal ar an oibreoir gléasra
athshlánaithe na bearta is gá a dhéanamh 
chun comhlíonadh a áirithiú. Ba cheart 
d’oibreoirí na ngléasraí athshlánaithe aon 

(18) Chun na rioscaí sin a laghdú, ba 
cheart go mbeadh úsáid fuíolluisce 
cóirithe ar thalamh talmhaíochta chun 
críocha bia a tháirgeadh 
d’ardchaighdeán. Ba cheart do na húdaráis 
fíorú a dhéanamh ar na coinníollacha a 
leagtar amach sa cheadúnas a bheith á 
gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla. I 
gcásanna neamhchomhlíonta, ba cheart 
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soláthar ar uisce athshlánaithe a chur ar 
fionraí nuair is é an neamhchomhlíonadh 
faoi deara riosca suntasach don 
chomhshaol nó do shláinte an duine.

dóibh a cheangal ar an oibreoir saoráide
athshlánaithe na bearta is gá a dhéanamh 
chun comhlíonadh a áirithiú. Ba cheart 
d’oibreoirí na saoráidí athshlánaithe aon 
soláthar ar uisce athshlánaithe a chur ar 
fionraí nuair is é an neamhchomhlíonadh 
faoi deara riosca suntasach don 
chomhshaol nó do shláinte an duine. Ba 
cheart do na húdaráis inniúla obair go 
dlúth leis na feirmeoirí chun athúsáid 
uisce athshlánaithe a éascú.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25a) D’fhonn athúsáid fuíolluisce 
cóirithe i gceart a fhorbairt agus a chur 
chun cinn a mhéid is ar féidir, ní mór don 
Aontas Eorpach tacú le taighde agus le 
forbairt sa réimse seo trí chlár Fhís na 
hEorpa chun feabhas suntasach a bhaint 
amach in iontaofacht fuíolluisce cóirithe i 
gceart agus i modhanna úsáide atá 
inmharthana.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25b) Féachann an Rialachán seo le 
húsáid inbhuanaithe uisce a spreagadh.
Chuige sin, ba cheart don Choimisiún 
feidhm a bhaint as cláir de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear an clár LIFE, 
chun tacú le tionscnaimh áitiúla ina 
bhfuil athúsáid fuíolluisce cóirithe i 
gceart mar chuid dóibh.
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Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é cuspóir an Rialacháin seo ná a 
ráthú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe 
sábháilte don úsáid atá beartaithe dó, rud a 
fhágfaidh go n-áiritheofar ardleibhéal 
cosanta do shláinte an duine agus do 
shláinte ainmhithe agus don chomhshaol, 
go dtabharfar aghaidh ar bhealach 
comhordaithe ar ghanntanas uisce agus an 
mbrú mar thoradh air sin a fud an Aontais, 
rud a chuirfidh freisin le feidhmiú 
éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh.

2. Is é cuspóir an Rialacháin seo ná a 
ráthú go bhfuil an t-uisce athshlánaithe 
sábháilte don úsáid atá beartaithe dó, rud a 
fhágfaidh go n-áiritheofar an t-uasleibhéal
cosanta do shláinte an duine agus do 
shláinte ainmhithe agus don chomhshaol, 
go dtabharfar aghaidh ar bhealach 
comhordaithe ar ghanntanas uisce agus an 
mbrú mar thoradh air sin a fud an Aontais, 
rud a chuirfidh freisin le feidhmiú 
éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Ba cheart go spreagfadh an 
Rialachán seo úsáideoirí cainníochtaí 
móra uisce, lena n-áirítear feirmeoirí, 
chun cleachtais úsáid inbhuanaithe uisce 
a fhorbairt a spárálann uisce.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 b. Ba cheart go ndéanfaidh 
Rialachán seo imlonnú réitigh úsáide 
uisce indéanta chun aghaidh a thabhairt 
ar shaincheisteanna a bhaineann le 
hathrú aeráide.
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Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. ciallaíonn ‘uisce athshlánaithe’ 
fuíolluisce uirbeach a cóireáladh i 
gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach 
i dTreoir 91/271/CEE agus a eascraíonn as 
cóireáil bhreise i ngléasra athshlánaithe;

5. ciallaíonn ‘uisce athshlánaithe’ 
fuíolluisce uirbeach a cóireáladh i 
gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach 
i dTreoir 91/271/CEE agus a eascraíonn as 
cóireáil bhreise i saoráide athshlánaithe;

(Tá feidhm ar fud an téacs ag leasú an 
téarma “gléasra athshlánaithe” go 
“saoráid athshlánaithe”. Má ghlactar leis 
is gá athruithe comhfhreagracha a 
dhéanamh tríd síos.)

Réasúnú

Is gá na téarmaí “gléasra” agus “saoráid” a chomhchuibhiú le reachtaíocht chomhshaoil 
AE. D’fhéadfadh an tsaoráid d’aisghabháil uisce a bheith mar chuid den ghléasra cóireála 
uisce agus d’fhéadfadh oibreoir eile é a oibriú.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. ciallaíonn ‘gléasra athshlánaithe’ 
gléasra cóireála fuíolluisce uirbigh nó 
gléasra eile a dhéanann cóireáil bhreise ar 
fhuíolluisce uirbeach i gcomhréir leis na 
ceanglais a leagtar amach i 
dTreoir 91/271/CEE chun uisce atá 
oiriúnach le haghaidh úsáid a shonraítear i 
mír 1 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an 
Rialachán seo a tháirgeadh;

6. ciallaíonn ‘saoráid athshlánaithe’ 
gléasra cóireála fuíolluisce uirbigh nó 
gléasra eile a dhéanann cóireáil bhreise ar 
fhuíolluisce uirbeach i gcomhréir leis na 
ceanglais a leagtar amach i 
dTreoir 91/271/CEE chun uisce 
athshlánaithe atá oiriúnach le haghaidh 
úsáid a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I 
a ghabhann leis an Rialachán seo a 
tháirgeadh;

(Tá feidhm ar fud an téacs ag leasú an 
téarma “gléasra athshlánaithe” go 
“saoráid athshlánaithe”. Má ghlactar leis 
is gá athruithe comhfhreagracha a 
dhéanamh tríd síos.)
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Réasúnú

Is gá na téarmaí “gléasra” agus “saoráid” a chomhchuibhiú le reachtaíocht chomhshaoil 
AE. D’fhéadfadh an tsaoráid d’aisghabháil uisce a bheith mar chuid den ghléasra cóireála 
uisce agus d’fhéadfadh oibreoir eile é a oibriú.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. ciallaíonn ‘oibreoir gléasra
athshlánaithe’ duine nádúrtha nó 
dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn 
gléasra athshlánaithe;

7. ciallaíonn ‘oibreoir saoráid
athshlánaithe’ duine nádúrtha nó 
dlítheanach a oibríonn nó a rialaíonn 
saoráid athshlánaithe;

(Tá feidhm ar fud an téacs ag leasú an 
téarma “gléasra athshlánaithe” go 
“saoráid athshlánaithe”. Má ghlactar leis 
is gá athruithe comhfhreagracha a 
dhéanamh tríd síos.)

Réasúnú

Is gá na téarmaí “gléasra” agus “saoráid” a chomhchuibhiú le reachtaíocht chomhshaoil 
AE. D’fhéadfadh an tsaoráid d’aisghabháil uisce a bheith mar chuid den ghléasra cóireála 
uisce agus d’fhéadfadh oibreoir eile é a oibriú.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11 a. ciallaíonn ‘pointe comhlíonta’ 
asraon na saoráide athshlánaithe;

Réasúnú

Ba cheart an téarma “Pointe comhlíonta” a shainmhíniú i rannóg na “Sainmhínithe” mar a 
sainmhíníodh cheana in Airteagal 4.
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Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 11 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11 b. ciallaíonn ‘micreatruailleán’ 
ábhar nach bhfuil inmhianaithe ar féidir 
é a bhrath sa chomhshaol ag tiúchan an-
íseal, dá dtagraítear in Iarscríbhinn VIII 
de Threoir 2000/60/CE;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 11 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11 c. dáileoir uisce athshlánaithe; an 
duine nádúrtha nó dlíthiúil atá freagrach 
as uisce athshlánaithe a dháileadh nó as 
an líonra a rialú.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Oibleagáidí oibreoirí gléasraí athshlánaithe 
maidir le cáilíocht uisce

Oibleagáidí oibreoirí saoráidí athshlánaithe 
maidir le cáilíocht uisce

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh oibreoirí gléasraí
athshlánaithe go ndéanfaidh uisce 
athshlánaithe atá ceaptha le haghaidh úsáid 
a shonraítear i mír 1 d’Iarscríbhinn I, ag 

1. Áiritheoidh oibreoirí saoráidí
athshlánaithe go ndéanfaidh, ag an bpointe 
comhréireachta, uisce athshlánaithe atá 
ceaptha le haghaidh úsáid a shonraítear i 
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asraon an ghléasra athshlánaithe, (pointe 
comhréireachta), an méid seo a leanas a 
chomhlíonadh:

mír 1 d’Iarscríbhinn I, ag asraon an
ghléasra athshlánaithe, an méid seo a 
leanas a chomhlíonadh:

Réasúnú

Le bheith comhsheasmhach leis na sainmhínithe molta.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) aon choinníollacha breise a leagann 
an t-údarás inniúil síos sa cheadúnas 
ábhartha de bhun phointí (b) agus (c) 
d’Airteagal 7(3), maidir le cáilíocht uisce.

(b) aon choinníollacha breise a bhfuil 
bunús maith leo a leagann an t-údarás 
inniúil síos sa cheadúnas ábhartha de bhun 
phointí (b) agus (c) d’Airteagal 7(3), 
maidir le cáilíocht uisce.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na 
ceanglais agus na coinníollacha dá 
dtagraítear i mír 1, déanfaidh an t-oibreoir 
gléasra athshlánaithe faireachán ar 
cháilíocht an uisce i gcomhréir leis an méid 
seo a leanas:

2. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar na 
ceanglais agus na coinníollacha dá 
dtagraítear i mír 1, déanfaidh an t-oibreoir 
saoráide athshlánaithe lena mbaineann 
faireachán ar cháilíocht an uisce i 
gcomhréir leis an méid seo a leanas:

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. I ndiaidh an phointe chomhlíonta, 
níl oibreoir na saoráide athshlánaithe 
freagrach a thuilleadh as cáilíocht an 



AD\1171160GA.docx 23/34 PE626.778v02-00

GA

uisce, ach is é an chéad pháirtí eile sa 
slabhra athúsáide uisce a bheidh 
freagrach aisti.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun uisce athshlánaithe a 
tháirgeadh agus a sholáthar, rachaidh an t-
oibreoir gléasra athshlánaithe i mbun 
bainistiú riosca agus déanfaidh sé an méid 
sin i gcomhairle leis na gníomhaithe seo a 
leanas:

1. Chun uisce athshlánaithe a 
tháirgeadh agus a sholáthar, rachaidh an t-
oibreoir saoráide athshlánaithe i mbun 
bainistiú riosca agus déanfaidh sé an méid 
sin i gcomhairle leis na gníomhaithe seo a 
leanas:

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) oibreoir na ngléasraí cóireála 
fuíolluisce a sholáthraíonn gléasra
athshlánaithe le huisce, más éagsúil ón 
oibreoir gléasra athshlánaithe;

(a) oibreoir na ngléasraí cóireála 
fuíolluisce a sholáthraíonn saoráide
athshlánaithe le huisce, más éagsúil ón 
oibreoir saoráide athshlánaithe;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) dáileoir(í) uisce athshlánaithe;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) aon pháirtí eile a measann an t-
oibreoir gléasra athshlánaithe é a bheith 
ábhartha.

(c) aon pháirtí eile a measann an t-
oibreoir saoráide athshlánaithe é a bheith 
ábhartha.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an t-oibreoir gléasra
athshlánaithe Plean Bainistíochta Riosca 
um Athúsáid Uisce a tharraingt suas 
bunaithe ar na príomhchúraimí bainistithe 
riosca a leagtar amach in Iarscríbhinn II. Sa 
Phlean Bainistíochta Riosca um Athúsáid 
Uisce, déanfar aon cheanglais is gá sa 
bhreis orthu siúd a shonraítear in 
Iarscríbhinn I a mholadh chun aon rioscaí a 
mhaolú tuilleadh, agus sainaithneofar ann, 
inter alia, na rioscaí agus na bearta 
coisctheacha iomchuí.

2. Déanfaidh an t-oibreoir saoráid
athshlánaithe lena mbaineann Plean 
Bainistíochta Riosca um Athúsáid Uisce a 
tharraingt suas bunaithe ar na 
príomhchúraimí bainistithe riosca a leagtar 
amach in Iarscríbhinn II ar a bhfuil sé 
freagrach astu.

Sa Phlean Bainistíochta Riosca um 
Athúsáid Uisce, déanfar aon cheanglais is 
gá sa bhreis orthu siúd a shonraítear in 
Iarscríbhinn I a mholadh chun aon rioscaí a 
mhaolú tuilleadh, agus sainaithneofar ann, 
inter alia, na rioscaí agus na bearta 
coisctheacha iomchuí.

Cuirfidh oibreoir na saoráide 
athshlánaithe an t-úsáideoir deiridh ar an 
eolas chomh luath is a bheidh dóthain 
faisnéis bailithe.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Má tá an cineál barra a uisceofar le 



AD\1171160GA.docx 25/34 PE626.778v02-00

GA

margú i roinnt foirmeacha éagsúil agus 
cumhdaítear é in aicmí éagsúla do 
cháilíocht uisce cóirithe, beidh sé de 
cheangal ar oibreoir saoráide 
athshlánaithe uisce sna haicmí cáilíochta 
is airde lena mbaineann a sholáthar don 
fheirmeoir.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Eagróidh údaráis náisiúnta uisce, 
i gcomhar leis an gCoimisiún, sainoiliúint 
agus seisiúin faisnéise d’fhoireann na 
ngníomhaireachtaí náisiúnta a bheidh 
freagrach as measúnú a dhéanamh ar 
iarratais ar cheadúnais ó oibreoirí; mar 
mhalairt air sin, déanfaidh an Coimisiún 
leabhráin faisnéise agus b’fhéidir ábhar 
ar líne a bhaineann le rialacha agus le 
ceanglais lena rialaítear caighdeáin íosta 
d’athúsáid uisce a tharraingt suas agus a 
scaipeadh ar na húdaráis náisiúnta.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 7 a

Dáileadh uisce athshlánaithe

1. Beidh aon dáileadh uisce athshlánaithe 
le haghaidh úsáid a shonraítear i Roinn 1 
d’Iarscríbhinn I faoi réir ceada.

2. Cinnfidh an t-údarás inniúil laistigh de 
3 mhí ón iarratas a fháil ar cheart cead a 
dheonú.

3. Beidh sa cheadúnas gach coinníoll 
agus beart is gá i gcomhair dáileadh 
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sábháilte uisce athshlánaithe chuig an 
úsáideoir deiridh bunaithe sa mheasúnú 
riosca a rinneadh i gcomhréir le 
hAirteagal 6. 

4. Déanfar athbhreithniú ar an 
gceadúnas go rialta agus gach cúig bliana 
ar a laghad agus é a mhodhnú, más gá. 

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an t-údarás inniúil fíorú 
ar na coinníollacha a leagtar amach sa 
chead a bheith á gcomhlíonadh ag na 
húdaráis inniúla ag an bpointe comhlíonta.
Déanfar an tseiceáil ar chomhlíonadh trí na 
modhanna seo a leanas a úsáid:

1. Sula n-eisítear cead, déanfaidh an 
t-údarás inniúil fíorú ar na coinníollacha a 
leagtar amach sa chead a bheith á 
gcomhlíonadh ag na húdaráis inniúla ag an 
bpointe comhlíonta. Déanfar an tseiceáil ar 
chomhlíonadh trí na modhanna seo a 
leanas a úsáid: 

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás neamhchomhlíonta, 
ceanglóidh an t-údarás inniúil ar an 
oibreoir gléasra athshlánaithe na bearta is 
gá a dhéanamh chun an comhlíonadh a 
athbhunú gan mhoill.

2. I gcás neamhchomhlíonta a 
mbraitear tar éis ceadúnas a eisiúint, 
ceanglóidh an t-údarás inniúil ar an 
oibreoir saoráide athshlánaithe stad a chur 
le dáileadh an uisce athshlánaithe go dtí 
go ndéantar na bearta riachtanacha chun 
an comhlíonadh a athbhunú agus go 
gcuirtear ar an eolas dáileoirí uisce 
athshlánaithe agus úsáideoirí deiridh a 
d’fhéadfadh an staid difear a dhéanamh 
dóibh.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina n-eascróidh riosca 
suntasach don chomhshaol nó do shláinte 
an duine ón neamhchomhlíonadh, 
déanfaidh an t-oibreoir gléasra
athshlánaithe aon soláthar breise ar an 
uisce athshlánaithe a chur ar fionraí go dtí 
go gcinnfidh an t-údarás inniúil go 
ndearnadh an comhlíonadh a athbhunú.

3. I gcás ina n-eascróidh riosca 
suntasach don chomhshaol nó do shláinte 
an duine ón neamhchomhlíonadh, 
déanfaidh an t-oibreoir saoráide
athshlánaithe aon soláthar breise ar an 
uisce athshlánaithe a chur ar fionraí go dtí
go gcinnfidh an t-údarás inniúil go 
ndearnadh an comhlíonadh a athbhunú.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Má tharlaíonn teagmhas a dhéanann 
difear do chomhlíonadh choinníollacha an 
cheada, cuirfidh an t-oibreoir gléasra
athshlánaithe an t-údarás inniúil agus an t-
úsáideoir deiridh nó na húsáideoirí deiridh 
a bhféadfadh sé go ndéanfaí difear dóibh
ar an eolas láithreach, agus déanfaidh sé an 
t-eolas is gá chun tionchair an teagmhais 
sin a chur in iúl don údarás inniúil.

4. Má tharlaíonn teagmhas a dhéanann 
difear do chomhlíonadh choinníollacha an 
cheada, cuirfidh an t-oibreoir gléasra
athshlánaithe an t-údarás inniúil agus an t-
úsáideoir deiridh nó na húsáideoirí deiridh 
a bhféadfadh sé go ndéanfaí difear dóibh ar 
an eolas láithreach, agus déanfaidh sé an t-
eolas is gá chun tionchair an teagmhais sin 
a chur in iúl don údarás inniúil.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. I gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 852/2004 lena leagtar amach 
rialacha ginearálta is infheidhme ar 
oibreoirí in earnáil an bhia, lena 
gcumhdaítear táirgeadh, próiseáil, 
dáileadh agus margú bia-ábhair a 
ceapadh lena chaitheamh ag an duine, ní 
mór do na húdaráis inniúla an t-úsáideoir 
a chur ar an eolas faoi uaschion 
cothaitheach an fhuíolluisce chóirithe i 



PE626.778v02-00 28/34 AD\1171160GA.docx

GA

gceart a soláthraíodh, le go mbeidh an 
feirmeoir in ann é féin a shásamh go 
bhfuil an t-uisce comhsheasmhach leis na 
leibhéil chothaitheacha a leagtar síos ag 
rialacha ábhartha AE.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú uair amháin gach 10 
bliana, nó cibé uair is gá nuair a éilíonn 
an staid sin, caighdeáin íosta cáilíochta 
uisce athshlánaithe ar bhonn staidéir a 
rinneadh in AE seachas i dtriú tíortha.

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) turgnaimh a rinneadh, go háirithe 
i dtaca le húsáid sloda séarachais i 
dtalmhaíocht agus eisiltigh mheatánaithe.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) láidreacht mhéadaithe 
mhicreatruailleáin agus ábhair nua ‘atá 
ag teacht chun cinn’ in uisce athúsáidte.
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Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm aige amhail ón ... [bliain
amháin tar éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo].

Beidh feidhm aige amhail ón ... [dhá 
bhliain tar éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo].

Réasúnú

I bhfianaise líon na n-oiriúnú atá de dhíth ar shaoráidí ata ann cheana chun an rialachán seo 
a chomhlíonadh, tríd an trealamh atá ann cheana a fheabhsú, tríd an t-oibriú agus rialuithe a 
athrú agus, thar aon rud eile, tríd an measúnú rioscaí a dhéanamh agus an plean bainistithe 
rioscaí a bhunú agus freagrachtaí a leithdháileadh, ba cheart an tréimhse ama molta d’aon 
bhliain amháin a fhairsingiú go dhá bhliain ar a laghad chun deis a thabhairt é a 
chomhlíonadh.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tabhair tuairisc ar an gcóras 
athúsáide uisce, ón bhfuíolluisce a thagann 
isteach go dtí an mhonarcha cóireála 
fuíolluisce uirbigh go dtí an pointe úsáide, 
lena n áirítear na foinsí fuíolluisce, na 
céimeanna cóireála agus na 
teicneolaíochtaí ag an monarcha
athshlánaithe, an bonneagar soláthair agus 
stórála, an úsáid bheartaithe, an t-ionad 
úsáide, agus cainníochtaí an uisce 
athshlánaithe atá le soláthar. Is é is aidhm 
don tasc seo tuairisc mhionsonraithe a 
thabhairt ar an gcóras athúsáide uisce ina 
iomláine.

1. Tabhair tuairisc ar an gcóras 
athúsáide uisce, ón bhfuíolluisce a thagann 
isteach go dtí an mhonarcha cóireála 
fuíolluisce uirbigh go dtí an pointe úsáide, 
lena n áirítear na foinsí fuíolluisce, na 
céimeanna cóireála agus na 
teicneolaíochtaí ag an tsaoráid
athshlánaithe, an bonneagar soláthair, 
dáileacháin agus stórála, an úsáid 
bheartaithe, an t ionad úsáide, agus 
cainníochtaí an uisce athshlánaithe atá le 
soláthar. Is é is aidhm don tasc seo tuairisc 
mhionsonraithe a thabhairt ar an gcóras 
athúsáide uisce ina iomláine.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – pointe b – pointe i
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

i. deimhniú ar chineál na 
nguaiseacha, lena n-áirítear, i gcás inarb 
iomchuí, an caidreamh atá bainteach le 
dáileogacht;

i. deimhniú ar chineál na 
nguaiseacha, lena n-áirítear, i gcás inarb 
iomchuí, an gaol idir dáileog agus freagairt 
i gcomhar le húdaráis sláinte;

Réasúnú

Bíonn scileanna, eolas agus sonraí áirithe de dhíth ar ghaoil idir dáileog agus freagairt agus 
ar staidéir maidir le measúnú rioscaí, ar féidir le húdaráis sláinte sna Ballstáit a sholáthar.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) measúnú ar rioscaí do shláinte 
ainmhithe.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an oibleagáid go gcomhlíonfadh 
limistéir cosanta uisce óil na ceanglais i 
dTreoir 98/83/CE ón gComhairle40;

(b) an oibleagáid go gcomhlíonfadh 
limistéir cosanta uisce óil na ceanglais i 
dTreoir 98/83/CE ón gComhairle40 lena n-
áirítear hormóin, táirgí íocshláinte agus 
micreaphlaistigh;

__________________ __________________

40 Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 
3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an 
uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 
(IO L 330, 5.12.1998, lch. 32).

40 Treoir 98/83/CE ón gComhairle an 
3 Samhain 1998 maidir le cáilíocht an 
uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 
(IO L 330, 5.12.1998, lch. 32).

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
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Iarscríbhinn II – pointe 4 – mír 3 – pointe m a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(m a) na ceanglais chun truailliú nó 
iarmhairtí sláinte faoi deara suaiteoirí 
inchríneacha a chosc dá dtagraítear i 
Rialachán 1107/2009 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1a;

__________________

1a Treoir 2006/1107/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 21 
Deireadh Fómhair 2009 maidir le 
screamhuisce a chosaint ar thruailliú 
agus ar mheath (IO L 309, 24.11.2009, 
lch. 1) 

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 5 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) lotnaidicídí; (b) lotnaidicídí lena n-áirítear 
suaiteoirí inchríneacha;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 5 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cógais; (d) cógais agus hormóin;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 5 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) substaintí eile ar díol imní iad; (e) substaintí eile ar díol imní iad, 
amhail micreaphlaistigh;
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Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 6 – tábla 1 – sraith 2 – colún 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- Níor cheart muca a nochtadh 
d’fharae a uiscítear le huisce athshlánaithe 
ach amháin más ann do shonraí 
leordhóthanacha a léireodh gur féidir na 
rioscaí do chás sonrach a bhainistiú.

- Níor cheart ainmhithe a tháirgeann bia a 
nochtadh d’fharae a uiscítear le huisce 
athshlánaithe ach amháin más ann do 
shonraí leordhóthanacha a léireodh gur 
féidir na rioscaí do chás sonrach a 
bhainistiú. 

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 6 – tábla 1 – sraith 3 – colún 2 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- Ba cheart eallach déiríochta atá ag 
lachtadh a choinneáil amach ó fhéarach go 
dtí go bhfuil sé tirim.

- Ba cheart eallach déiríochta atá ag 
lachtadh a choinneáil amach ó fhéarach ar 
feadh cúig lá tar éis an uiscithe deiridh.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Moltar go mbunódh agus go gcoinneodh an 
t-oibreoir monarchan athshlánaithe córas 
bainistithe cáilíochta atá deimhnithe faoi 
ISO 9001 nó a choibhéis.

Moltar go mbunódh agus go gcoinneodh an 
t-oibreoir saoráide athshlánaithe córas 
bainistithe cáilíochta atá deimhnithe faoi 
ISO 9001 nó a choibhéis.



AD\1171160GA.docx 33/34 PE626.778v02-00

GA

NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Íoscheanglais le haghaidh athúsáid uisce

Tagairtí COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ENVI
2.7.2018

Tuairim ó
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AGRI
2.7.2018

Rapóirtéir
       Dáta an cheapacháin

Marijana Petir
4.7.2018

Dáta an ghlactha 3.12.2018

Toradh na vótála críochnaithí +:
–:
0:

28
3
2

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil 
chríochnaitheach

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques 
Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn 
Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, 
Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno 
Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, 
Marco Zullo

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an 
vótáil chríochnaitheach

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-
Pierik

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i 
láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer



PE626.778v02-00 34/34 AD\1171160GA.docx

GA

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

28 +

ALDE Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, 
Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, 
Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 
Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3 -

ECR Jørn Dohrmann

EFDD Marco Zullo

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

2 0

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Eochair na siombailí:
+ : i bhfabhar
- : i gcoinne
0 : staonadh


	1171160GA.docx

