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PR_COD_1amCom

Siombailí do na nósanna imeachta:

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Na leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear 
an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian leis an bParlaimint a leasú.

Leasuithe ó Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0571),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 153(2)(b) agus (1)(a) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do 
Pharlaimint na hEorpa (C9-0301/2020), 

– ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-
0114/2021) 

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh 
seo;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta;

Leasú 1

Dréachtrún reachtach
Lua 3 a (nua)

Dréachtrún reachtach Leasú

- ag féachaint do Chairt um Chearta 
Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, agus go 
háirithe Airteagal 2 (an ceart chun na 
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beatha) agus Airteagal 31 (an ceart chun 
dálaí oibre cothroma agus córa ),

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é is aidhm do 
Threoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle45 oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht a thagann as nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha san áit 
oibre. Leis an Treoir sin, déantar foráil 
maidir le leibhéal comhsheasmhach 
cosanta ar na rioscaí a bhaineann leis an 
nochtadh ceirde do charcanaiginí agus só-
ghineacha trí chreat de phrionsabail 
ghinearálta ionas gur féidir leis na Ballstáit 
a áirithiú go gcuirfear ceanglais íosta i 
bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach. Is 
é is aidhm do na ceanglais íosta sin oibrithe 
a chosaint ar leibhéal an Aontais. 
Féadfaidh na Ballstáit forálacha níos déine 
a shocrú.

(1) Is é is aidhm do 
Threoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle45 oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht a thagann as nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha san áit 
oibre. Leis an Treoir sin, déantar foráil 
maidir le leibhéal ard cosanta ar na rioscaí 
a bhaineann leis an nochtadh ceirde do 
charcanaiginí agus só-ghineacha trí chreat 
de phrionsabail ghinearálta ionas gur féidir 
leis na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear 
ceanglais íosta i bhfeidhm ar bhealach 
comhsheasmhach. Is é is aidhm do na 
ceanglais íosta sin oibrithe a chosaint ar 
leibhéal an Aontais. Féadfaidh na Ballstáit 
forálacha níos déine a shocrú.

__________________ __________________
45 Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar 
leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de 
Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) 
(IO L 158, 30.4.2004, lch. 50).

45 Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar 
leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de 
Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) 
(IO L 158, 30.4.2004, lch. 50).

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Léirítear go soiléir sa Treoir seo 
breisluach an Aontais agus an gá atá le 
reachtaíocht a ghlacadh ar leibhéal an 
Aontais. Chomh maith le híosleibhéal 
comhchosúil cosanta a shocrú ar fud an 
Aontais, feabhsaíonn an Treoir seo freisin 
soiléireacht agus forfheidhmiú, agus 
rannchuidíonn sé le machaire comhréidh 
níos fearr do na gníomhaithe 
eacnamaíocha sna hearnálacha a 
úsáideann na substaintí a chumhdaítear.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1b) Is minic a nochtar oibrithe agus 
daoine eile do mhanglam substaintí ag an 
láthair oibre, rud a fhéadann rioscaí 
sláinte a mhéadú, a fhéadann a bheith ina 
chúis le héifeachtaí díobhálacha, ar a 
gcórais atáirgthe agus le torthúlacht 
lagaithe nó  neamhthorthúlacht, agus a 
fhéadann tionchar diúltach a imirt ar 
fhorbairt féatais agus ar lachtadh. Is cúis 
mhór imní iad substaintí atá tocsaineach 
don atáirgeadh agus ba cheart go mbeadh 
an cur chuige céanna i bhfeidhm ó 
thaobh eagrú an choisc ar an láthair 
oibre maidir leis na substaintí sin agus a 
úsáidtear i gcás carcanaiginí agus só-
ghineacha. Ós rud é nach substaintí tairsí 
iad gach substaint atá tocsaineach maidir 
le síorlú, tá sé ríthábhachtach raon 
feidhme Threoir 2004/37/CE a leathnú 
chun substaintí atá tocsaineach maidir le 
síolrú a chuimsiú ionas go mbeidh sé i 
gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 
1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1a.  Tá gá leis sin chun 
cosaint níos fearr a thabhairt d’oibrithe 
agus dá leanaí agus chun rannpháirtíocht 
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shábháilte na n-oibrithe go léir san ionad 
oibre a áirithiú, go háirithe oibrithe 
baineanna atá torrach nó atá ag cothú 
linbh ar an gcíoch. I Rialachán (CE) 
Uimh. 1907/2006, is substaintí atá 
tocsaineach maidir le síolrú iad leath de 
na 211 shubstaint atá sainaitheanta mar 
shubstaintí ar údar mór imní iad. Faoi 
mar is amhlaidh i roinnt Ballstát, ba 
cheart, dá bhrí sin, go gcuirfí an cur 
chuige céanna i bhfeidhm maidir le 
heagrú an choisc ar an láthair oibre ó 
thaobh carcanaiginí agus só-ghineacha 
agus le substaintí atá tocsaineach maidir 
le síolrú, lena n-áiritheofaí dá bhrí sin 
comhleanúnachas dlíthiúil agus machaire 
comhréidh ar fud na mBallstát. 

____________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le 
Clárú, Meastóireacht, Údarú agus 
Srianadh Ceimiceán (REACH), lena 
mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach 
Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 
1999/45/CE agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón 
gComhairle agus Rialachán (CE) 
Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh 
maith le Treoir 76/769/CEE ón 
gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 
93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE 
ón gCoimisiún (IO L 396, 30.12.2006, lch. 
1).

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.
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Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1c) Ba cheart ardleibhéal cosanta le 
haghaidh sláinte an duine a áirithiú i 
sainiú agus i gcur chun feidhme bheartais 
agus ghníomhaíochtaí uile an Aontais.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Le Prionsabal 10 de Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta46, a rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le 
chéile ag an gCruinniú Mullaigh Sóisialta 
do Phoist Chóra agus d'Fhás an 
17 Samhain 2017, déantar foráil maidir le 
ceart na n-oibrithe chun ardleibhéal cosanta 
dá sláinte agus dá sábháilteacht ag an 
obair, lena n-áirítear cosaint ar nochtadh do 
charcanaiginí agus do shó-ghineacha san 
áit oibre.

(2) Le Prionsabal 10 de Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta46, a rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le 
chéile ag an gCruinniú Mullaigh Sóisialta 
do Phoist Chóra agus d'Fhás an 
17 Samhain 2017, déantar foráil maidir le 
ceart na n-oibrithe chun ardleibhéal cosanta 
dá sláinte agus dá sábháilteacht ag an 
obair, lena n-áirítear cosaint ar nochtadh do 
charcanaiginí ,  do shó-ghineacha agus 
substaintí atá tocsaineach don síolrú san 
áit oibre gan beann ar na socruithe don 
fhostaíocht nó don nochtadh agus fad na 
fostaíochta nó an nochta.

__________________ __________________
46 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, mí 
na Samhna 2017; tá sé le fáil anseo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

46 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, mí 
na Samhna 2017; tá sé le fáil anseo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Tá sé mar aidhm ag Plean na 
hEorpa um Shárú na hAilse, a leagtar 
amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún 
an 3 Feabhra 2021, an t-ualach ailse a 
laghdú d’othair, dá dteaghlaigh agus do 
chórais sláinte. Is í an ailse an 
phríomhchúis le bás a bhaineann leis an 
obair san Aontas: faoi láthair, is í an ailse 
a bhaineann le leis an obair is cúis le 52 
%1 de na básanna bliantúla ag an obair. 
Is ionann nochtadh ag an obair agus idir 
5,3 agus 8,4 %2 de na cásanna d’ailse 
agus is é is cúis le tuairim is 120 0003 a 
diagnóisíodh agus níos mó ná 100 0004 
bás gach  bliain. Dá bhrí sin, i ndiaidh na 
leasuithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann 
le Treoir 2004/37/CE, mar a leagtar 
amach sa Treoir seo, ba cheart 
teorainnluachanna breise do shubstaintí 
breise nó do ghrúpa substaintí agus 
próiseas breise a thabhairt isteach faoi 
dheireadh 2024. Tá idir 50 agus 70 
substaint nó grúpa substaintí 
sainaitheanta ag gníomhaireachtaí 
éagsúla, ag geallsealbhóirí éagsúla agus 
ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte i 
liostaí tosaíochta de charcanaiginí, só-
ghineacha agus substaintí atá tocsaineach 
maidir le síolrú agus a bhfuil 
teorainnluachanna ceangailteacha ag 
teastáil ina leith. Ba cheart don 
Choimisiún, tráth nach déanaí ná 
deireadh 2021, plean gníomhaíochta a 
chur ar aghaidh chun teorainneacha 
nochta ceirde a bhaint amach i gcás ar a 
laghad 25 shubstaint bhreise nó grúpa 
substaintí breise nó substaintí a ghintear 
le próisis. Ba cheart a áireamh ar na 
substaintí breise nó ar an ngrúpa 
substaintí dá dtagraítear in Iarscríbhinn 
III a ghabhann le Treoir 2004/37/CE 
substaintí agus próisis amhail múch 
táthúcháin,  
beinsi[a]piréin/Polaihidreacarbóin 
Aramatacha (PAHanna), α-Clóratlúéin 
(Clóiríd Beinsile), Nítreasaimíní, súiche, 
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snáithiní de Chairbíd sileacóin, 1,2-
Déchlóraprópán, 1,2-
Déhiodrocsaibeinséin (pireacáitcól), 2-
Clóiríd-1,3-bútaidhé-éin (Clóraipréin), 
2,3-Eimeocsapróipil, meataicrioláit 
(aicrioláit glicidile), Antraicuineon, ba 
cheart go n-áireodh substaintí 
aththocsaineacha comhdhúile luaidhe 
agus comhdhúile luaidhe, Bifeanól-A, 
Monaocsaíd Charbóin, comhdhúile 
mearcair neamhorgánacha Mearcair 
agus substaintí neamhorgánacha 
défhiúsacha, N-meitil-2-pirróilidón, N, N-
Démheitilaicéataimíd, Nítribeinséin, N,N 
Démheitiolformaimíd, Nitribeinséin, N,N 
démheitiolformaimíd, 2-Meitocsai-
eatánól, aicéatáit 2-Mheatocsa-eitile, 2-
Eitocsa-eatánól, 2-Eitocsa-eitile aicéatáit, 
dé(2-eitilheicsil)taláit, taláit bheinsile 
agus taláit débhúitile.
__________________
1 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/IP_20_1691
2 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/
3 https://osha.europa.eu/en/themes/work-
related-diseases/work-related-cancer
4 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles
/PMC4551060/

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Is gné thábhachtach iad 
teorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde de na socruithe ginearálta 
a bhaineann le hoibrithe a chosaint a 
bunaíodh le Treoir 2004/37/CE agus ní 
ceadmhach na teorainnluachanna sin a 
shárú. Ba cheart teorainnluachanna agus 

(3) Is gné thábhachtach iad 
teorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde de na socruithe ginearálta 
a bhaineann le hoibrithe a chosaint a 
bunaíodh le Treoir 2004/37/CE agus ní 
ceadmhach na teorainnluachanna sin a 
shárú. Ba cheart teorainnluachanna agus 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://osha.europa.eu/en/themes/work-related-diseases/work-related-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4551060/
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forálacha eile atá ábhartha go díreach a 
bhunú le haghaidh na gcarcanaiginí nó só-
ghineach sin uile ar ina leith atá an 
fhaisnéis, lena n-áirítear sonraí eolaíocha 
agus teicniúla, ar fáil gur féidir sin a 
dhéanamh.

forálacha eile atá ábhartha go díreach a 
bhunú le haghaidh na gcarcanaiginí, só-
ghineach agus substaintí atá tocsaineach 
don síolrú só-ghineach sin uile ar ina leith 
atá an fhaisnéis, lena n-áirítear sonraí 
eolaíocha nuashonraithe agus teicniúla, ar 
fáil gur féidir sin a dhéanamh.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá comhlíonadh na 
dteorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde gan dochar do na 
hoibleagáidí eile atá ar fhostóirí de bhun 
Threoir 2004/37/CE, amhail úsáid 
carcanaiginí agus só-ghineach san áit oibre 
a laghdú, nochtadh oibrithe do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha a chosc 
nó a laghdú, agus na bearta ba cheart a 
chur chun feidhme chun na críche sin. A 
mhéid is féidir go teicniúil, ba cheart a 
áireamh ar na bearta sin substaint, meascán 
nó próiseas a chur in ionad na carcanaigine 
nó an tsó-ghinigh nach bhfuil contúirteach 
nó nach bhfuil chomh contúirteach céanna 
do shláinte oibrithe, córas dúnta a úsáid, nó 
bearta eile a bhfuil sé d'aidhm acu leibhéal 
nochta oibrithe a laghdú.

(4) Tá comhlíonadh na 
dteorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde gan dochar do na 
hoibleagáidí eile atá ar fhostóirí de bhun 
Threoir 2004/37/CE, amhail úsáid 
carcanaiginí, só-ghineach agus substaintí 
atá tocsaineach don síolrú san áit oibre a 
laghdú, nochtadh oibrithe do charcanaiginí 
. do shó-ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don síolrú a chosc nó a 
laghdú, agus na bearta ba cheart a chur 
chun feidhme chun na críche sin. A mhéid 
is féidir go teicniúil, ba cheart a áireamh ar 
na bearta sin substaint, meascán nó 
próiseas a chur in ionad na carcanaigine, an 
tsó-ghinigh agus na substaintí atá 
tocsaineach maidir le síolrú nach bhfuil 
contúirteach nó nach bhfuil chomh 
contúirteach céanna do shláinte oibrithe, 
córas dúnta a úsáid, nó bearta eile a bhfuil 
sé d'aidhm acu leibhéal nochta oibrithe a 
laghdú.

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
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leibhéal AE.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Tá gá le mioneolas ar thionchar 
na substaintí a láimhseálann oibrithe san 
earnáil cúraim sláinte. An oiliúint a 
cheanglaítear ar an bhfostóir a chur ar 
fáil de bhun Airteagal 11 de Threoir 
2004//37/CE, ba cheart í a chur ar fáil ó 
am go chéile d’oibrithe san earnáil 
cúraim sláinte ach ba cheart í a chur ar 
fáil go córasach do gach oibrí cúraim 
sláinte a nochtar do shubstaintí 
cíteatocsaineacha nó só-ghineacha.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4b) De bhreis ar na ceanglais a leagtar 
amach in Airteagal 5(5) de Threoir 
2004/37, ba cheart d’fhostóirí in earnáil 
na sláinte agus an chúraim shóisialta 
cosc a chur ar nochtadh d’oibrithe, 
d’othair agus do bhaill dá dteaghlaigh atá 
torrach, atá ag beathú ar an gcíoch nó atá 
ag iarraidh a bheith torrach, do 
charcanaiginí, do shó-ghineacha agus do 
shubstaintí atá tocsaineach maidir le 
síolrú.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4c) Tá tábhacht ar leith ag baint le dul 
i ngleic le nochtadh do shubstaintí 
contúirteacha ar an láthair oibre chun 
cosc a chothú agus aghaidh a thabhairt ar 
neamhionannais sláinte, toisc gur féidir 
roinnt catagóirí oibrithe i measc na 
ndaoine is leochailí a ró-nochtadh nó a 
dhéanamh níos leochailí i leith 
cineálacha éagsúla substaintí. Mar 
shampla, tá mná  ró-ionadaithe i measc 
altraí oinceolaíochta, a d’fhéadfadh a 
bheith nochta do tháirgí míochaine 
guaiseacha. In earnálacha ina nochtar 
oibrithe do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach maidir le síolrú, ba cheart 
príomhshruthú inscne a bheith ina 
dhlúthchuid d’fhorbairt beartas agus 
sláinte ceirde agus straitéisí coisctheacha. 
Ba cheart d’údaráis na mBallstát, i 
gcomhairle leis na comhpháirtithe 
sóisialta, céimeanna a ghlacadh chun 
comhionannas inscne agus breithnithe 
d’oibrithe faoi mhíchumas agus 
LGBTQI+ a phríomhshruthú i gcur chun 
feidhme Airteagal 7, Airteagal 8 agus 
Airteagal 10 de Threoir 2004/37/CE, go 
háirithe maidir le saoráidí sláintíochta, 
trealamh oibre agus trealamh cosanta 
pearsanta.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4d) D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith 
ag roinnt oibrithe, amhail oibrithe 
soghluaiste, rochtain a fháil ar sheirbhísí 
cúraim sláinte. Thairis sin, braitheann 
earnálacha amhail tionscal na cruach 
agus na gceimiceán mar aon le hearnáil 
an ghlantacháin i seirbhísí sláinte ar 
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oibrithe ar postú, oibrithe taistil agus 
oibrithe imirceacha. Ba cheart d’údaráis 
na mBallstát a áirithiú, go háirithe, go 
gcuirfear san áireamh sna bearta maidir 
le cosc agus laghdú na mbeart 
neamhchosanta d’oibrithe a leagtar 
amach in Airteagal 5, chomh maith leis 
an gceanglas faisnéise agus oiliúna dá 
bhforáiltear in Airteagal 11 agus in 
Airteagal 12 de Threoir 2004/37/CE staid 
leochaileach na n-oibrithe ar postú, na n-
oibrithe taistil agus agus na n-oibrithe 
imirceacha.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4e) I Moladh 2003/670/CE1d ón 
gCoimisiún, moltar go dtabharfadh na 
Ballstáit isteach ina ndlíthe náisiúnta, 
rialacháin nó forálacha riaracháin maidir 
le galair cheirde a aithnítear go heolaíoch 
agus atá faoi dhliteanas cúitimh agus atá 
faoi réir beart coisctheach. Ba cheart do 
na Ballstáit a áirithiú go bhfuil an ceart 
ag gach oibrí cúiteamh a fháil i leith 
galar ceirde má tá tinneas air nó uirthi ar 
féidir a chruthú gur tinneas ceirde é nó í.
________________
1a. Moladh 2003/670/EC ón gCoimisiún 
an 19 Meán Fómhair 2003 maidir leis an 
sceideal Eorpach ar ghalair cheirde (IO L 
238, 25.9.2003, lch. 28).

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 f(nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

R an (4f) Mar sin féin, tá tuairisciú agus 
aithint ailse ceirde mar ghalair cheirde 
míchothrom mar gheall ar, go háirithe, 
aga folaigh fhada idir nochtadh do 
shubstaintí contúirteacha agus diagnóis 
an ghalair a eascraíonn as sin, nádúr 
ilfhachtóiriúil na hailse agus nósanna 
imeachta casta chun tinnis a aithint go 
hoifigiúil mar bhreoiteacht a bhaineann 
leis an obair agus chun cúiteamh a fháil. 
Is minic a bhíonn sonraí ó fhadhbanna 
sláinte a bhaineann leis an obair in 
easnamh, neamhiontaofa nó neamhleor. 
Tá gá le tuilleadh iarrachtaí, dá bhrí sin, 
chun feabhas a chur ar thuairisciú, ar 
chosc, ar dhiagnóisiú, ar aithint luath 
agus ar chúiteamh galar ceirde, chomh 
maith le faireachán leighis níos fearr ar 
feadh an tsaoil le galair láidre agus cláir 
maidir le nochtadh.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4g) Is annamh a dhéantar tástáil 
svaidhpeála i gcúram ailse, rud a 
chiallaíonn nach n-aithnítear rioscaí 
suntasacha nochta. Dá ndéanfaí 
tástálacha svaidhpeála go córasach, 
shainaithneofaí go leor rioscaí. Ba cheart, 
dá bhrí sin, úsáid tástálacha den sórt sin a 
chur le hAirteagal 3 de Threoir 
2004//37/CE maidir le measúnú riosca.

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Leis an Treoir seo, neartaítear 
cosaint sláinte agus sábháilteachta oibrithe 
ina n-áit oibre. Ba cheart 
teorainnluachanna nua a leagan amach i 
dTreoir 2004/37/CE i bhfianaise na 
faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí 
eolaíocha agus teicniúla nua agus ba 
cheart sin a bheith bunaithe ar mheasúnú 
críochnúil ar an tionchar socheacnamaíoch 
agus fáil ar phrótacail maidir le leibhéil 
nochta a thomhas san áit oibre. Ar an 
bhfaisnéis, ba cheart, más féidir, sonraí 
maidir le rioscaí iarmharacha do shláinte 
oibrithe, tuairimí ón gCoiste um Measúnú 
Riosca (RAC) de chuid na 
Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán 
(ECHA), chomh maith le tuairimí ón 
gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht 
agus Sláinte ag an Obair (ACSH) a 
áireamh. Tá faisnéis a bhaineann le riosca 
iarmharach, a chuirtear ar fáil go poiblí ar 
leibhéal an Aontais, luachmhar i ndáil le 
haon obair a dhéanfar amach anseo ar 
mhaithe le teorainn a chur leis na rioscaí a 
eascraíonn as nochtadh ceirde do 
charcanaiginí agus do shó-ghineacha.

(5) Leis an Treoir seo, neartaítear 
cosaint sláinte agus sábháilteachta oibrithe 
ina n-áit oibre. Ba cheart 
teorainnluachanna nua a leagadh síos i 
dTreoir 2004/37/EC ag úsáid 
modheolaíocht rioscabhunaithe. Ba 
cheart teorainnluachanna ceangailteacha 
um nochtadh ceirde a bheith 
fianaisebhunaithe agus bunaithe ar 
bhonn na faisnéise uile atá ar fáil, lena n-
áirítear sonraí eolaíocha agus teicniúla 
nuashonraithe, an indéantacht 
eacnamaíoch, measúnú críochnúil ar an 
tionchar socheacnamaíoch agus 
infhaighteacht prótacal agus teicnící maidir 
le nochtadh a thomhas ag an láthair oibre. 
Ar an bhfaisnéis, ba cheart, más féidir, 
sonraí maidir le rioscaí iarmharacha do 
shláinte oibrithe, tuairimí ón gCoiste um 
Measúnú Riosca (RAC) de chuid na 
Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán 
(ECHA), chomh maith le tuairimí ón 
gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht 
agus Sláinte ag an Obair (ACSH) a 
áireamh agus monagraif na 
Gníomhaireachta Idirnáisiúnta um 
Thaighde ar Ailse (IARC). Tá faisnéis a 
bhaineann le riosca iarmharach, a chuirtear 
ar fáil go poiblí ar leibhéal an Aontais, 
luachmhar i ndáil le haon obair a dhéanfar 
amach anseo ar mhaithe le teorainn a chur 
leis na rioscaí a eascraíonn as nochtadh 
ceirde do charcanaiginí, do shó-ghineacha 
agus do shubstaintí atá tocsaineach 
maidir le síolrú.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I gcomhréir le moltaí RAC agus 
ACSH, nuair is féidir, bunaítear 

(6) I gcomhréir le moltaí RAC agus 
ACSH, nuair is féidir, bunaítear 
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teorainnluachanna do bhealach 
ionanálaithe an nochta maidir le tréimhse 
thagartha ocht n-uaire mar mheán ualaithe 
thar thréimhse ama (teorainnluachanna 
nochta fhadtéarmaigh) agus, i gcás 
carcanaiginí agus só-ghineach áirithe 
maidir le tréimhse thagartha níos giorra, 
cúig nóiméad déag mar mheán ualaithe 
thar thréimhse ama i gcoitinne 
(teorainnluachanna nochta 
ghearrthéarmaigh), chun na héifeachtaí a 
eascraíonn as nochtadh gearrthéarmach a 
theorannú, a mhéid is féidir.

teorainnluachanna do bhealach 
ionanálaithe an nochta maidir le tréimhse 
thagartha ocht n-uaire mar mheán ualaithe 
thar thréimhse ama (teorainnluachanna 
nochta fhadtéarmaigh) agus, i gcás 
carcanaiginí, só-ghineach áirithe agus 
substaintí atá tocsaineach maidir le síolrú 
maidir le tréimhse thagartha níos giorra, 
cúig nóiméad déag mar mheán ualaithe 
thar thréimhse ama i gcoitinne 
(teorainnluachanna nochta 
ghearrthéarmaigh), chun na héifeachtaí a 
eascraíonn as nochtadh gearrthéarmach a 
theorannú, a mhéid is féidir. 

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ina theannta sin, is gá breithniú a 
dhéanamh ar chonairí ionsúcháin eile 
seachas ionanálú i gcás na gcarcanaiginí 
agus na só-ghineach uile, lena n-áirítear go 
bhféadfaidís dul tríd an gcraiceann, chun 
an leibhéal cosanta is fearr is féidir a 
áirithiú.

(7) Ina theannta sin, is gá breithniú a 
dhéanamh ar chonairí ionsúcháin eile 
seachas ionanálú i gcás na gcarcanaiginí, 
agus substaintí atá tocsaineach maidir le 
síolrú agus na só-ghineach uile, lena n-
áirítear go bhféadfaidís dul tríd an 
gcraiceann, chun an leibhéal cosanta is 
fearr is féidir a áirithiú.

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
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leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) San ionad oibre, is minic a 
nochtar oibrithe do mhanglam substaintí 
guaiseacha, rud a d’fhéadfadh rioscaí a 
mhéadú agus éifeachtaí díobhálacha 
sláinte a chruthú. I gcás nochta do 
theaglaim de shubstaintí atá ag gníomhú 
tríd an modh gníomhaíochta céanna nó 
ag an spriocchill nó ag an bhfíochán 
céanna, is gá cur chun feidhme a 
dteorainnluachanna féideartha a oiriúnú 
chun na héifeachtaí comhcheangailte a 
chur san áireamh.

Réasúnú

Is minic a nochtar oibrithe go comhuaineach do roinnt ceimiceáin ghuaiseacha a úsáidtear i 
bpróisis thionsclaíocha nó a ghintear trí phróisis thionsclaíocha. Déantar teorainnluachanna 
um nochtadh ceirde a bhunú de réir substainte, gan breithniú a dhéanamh ar nochtadh 
féideartha do shubstaintí éagsúla in éineacht a bhfuil an modh gníomhaíochta céanna acu 
(e.g., substaintí carcanaigineacha éagsúla atá san áit oibre.)

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Sásaíonn aicrilinítríl na critéir lena 
gcur in aicme charcanaigineach 
(catagóir 1B) i gcomhréir le 
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 

(9) Sásaíonn aicrilinítríl na critéir lena 
gcur in aicme charcanaigineach 
(catagóir 1B) i gcomhréir le 
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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gComhairle47 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Ar bhonn na faisnéise 
atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí eolaíocha 
agus teicniúla, is féidir teorainnluach 
fadtéarmach agus gearrthéarmach a shocrú 
don charcanaigin sin. Is féidir aicrilinítríl a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Dá 
bhrí sin, is iomchuí teorainnluach a bhunú 
le haghaidh aicrilinítríle faoi raon feidhme 
Threoir 2004/37/CE agus nodaireacht 
craicinn a shannadh dó. Chomhaontaigh 
ACSH fiúntas an bhithfhaireacháin le 
haghaidh aicrilinítríle bunaithe ar thuairim 
ó RAC. Ba cheart é sin a chur san áireamh 
agus treoir á forbairt maidir le húsáid 
phraiticiúil an bhithfhaireacháin.

gComhairle47 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Ar bhonn na faisnéise 
atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí eolaíocha 
agus teicniúla, is féidir teorainnluach 
fadtéarmach agus gearrthéarmach a shocrú 
don charcanaigin sin. Is féidir aicrilinítríl a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Tá 
aicrilinítríl géarthocsaineach agus 
cruthaítear néaratocsaineacht, greannú 
logánta craicinn, súile agus conaire 
riospráide, agus íogrú craicinn. Dá bhrí 
sin, is iomchuí teorainnluach a bhunú le 
haghaidh aicrilinítríle faoi raon feidhme 
Threoir 2004/37/CE agus nodaireacht 
craicinn a shannadh dó. Chomhaontaigh 
ACSH fiúntas an bhithfhaireacháin le 
haghaidh aicrilinítríle bunaithe ar thuairim 
ó RAC. Ba cheart é sin a chur san áireamh 
agus treoir á forbairt maidir le húsáid 
phraiticiúil an bhithfhaireacháin.

__________________ __________________
47 Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir 
le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú 
substaintí agus meascán. Le fáil ag: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

47 Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir 
le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú 
substaintí agus meascán. Le fáil ag: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008
R1272.

Réasúnú

Tá an leasú seo bunaithe ar thuairim Choiste um Measúnú Riosca an ECHA: 
https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Maidir le haicrilinítríl, d'fhéadfadh 
sé a bheith deacair teorainnluach 1 mg/m³ 
(0.45 ppm) agus teorainnluach 
gearrthéarmach 4 mg/m³ (1.8 ppm) a 
chomhlíonadh sa ghearrthéarma. Ba cheart 

(10) Maidir le haicrilinítríl, d'fhéadfadh 
sé a bheith deacair teorainnluach 1 mg/m³ 
(0.45 ppm) agus teorainnluach 
gearrthéarmach 4 mg/m³ (1.8 ppm) a 
chomhlíonadh sa ghearrthéarma. Ba cheart 
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idirthréimhse ceithre bliana a thabhairt 
isteach tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach ón tráth a bheidh feidhm ag an 
Teorainnluach um Nochtadh Ceirde (OEL) 
sin.

idirthréimhse ceithre bliana a thabhairt 
isteach tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach ón tráth a bheidh feidhm ag an 
Teorainnluach um Nochtadh Ceirde (OEL) 
sin. Ba cheart nochtadh a laghdú a mhéid 
is féidir go teicniúil faoi bhun na 
dteorainnluachanna sin.

Réasúnú

I gcás nach mbeidh sin indéanta go teicniúil substaint a athsholáthar nó a ionadú, ní mór 
nochtadh oibrithe a laghdú go leibhéal atá chomh híseal agus is féidir go teicniúil. Is é sin an 
oibleagáid íoslaghdaithe faoi Airteagal 5(2) agus Airteagal 5(3) de Threoir 2004/37/CE.

Leasú 23
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Maidir le comhdhúile nicile, 
d'fhéadfadh sé go mbeadh sé deacair na 
teorainnluachanna 0.01 mg/m³ le haghaidh 
codán in-análaithe agus 0.05 mg/m³ le 
haghaidh codán in-ionanálaithe a 
chomhlíonadh i roinnt earnálacha agus 
próiseas, lena n-áirítear an bruithniú, 
scaglanna agus an táthú. De bhreis air sin, 
ós rud é gur féidir na bearta bainistithe 
riosca comhionanna a úsáid le haghaidh 
comhdhúile cróimiam (VI) agus nicile, ba 
cheart na bearta idirthréimhseacha a bhfuil 
sé d'aidhm acu laghdú an nochta don dá 
ghrúpa carcanaiginí sin a ailíniú. Dá bhrí 
sin, ba cheart idirthréimhse go dtí an 
17 Eanáir 2025 a thabhairt isteach, an dáta 
sin san áireamh, ar lena linn a bheidh 
teorainnluach 0.1 mg/m³ do chodán in-
ionanálaithe na gcomhdhúil nicile 
infheidhme. Leis an idirthréimhse sin, 
d'áiritheofaí ailíniú le dáta cur i bhfeidhm 
an OEL le haghaidh comhdhúile cróimiam 
(VI) a glacadh le Treoir 2017/2398/AE48.

(12) Maidir le comhdhúile nicile,  
bunaithe ar chomhthoil idir na 
comhpháirtithe sóisialta in ACSH,   tugtar 
isteach teorainnluachanna de 0.01 mg/m³ 
don chodán inanálaithe agus 0.05 mg/m³ 
don chodán in-ionanálaithe. De réir RAC, 
tacaíonn an fhaisnéis atá ar fáil maidir le 
meicníochtaí géineatocsaineachta agus 
ailse le tairseach bunaithe ar mhodh 
gníomhaíochta maidir le héifeachtaí 
carcanaigineacha. Ar an gcúis sin, mhol 
an CBS teorainn nochta ceirde de 0.005 
mg/m³ don chodán inanálaithe agus 0.03 
mg/m³ don chodán in-ionanálaithe nach 
bhfuil aon riosca suntasach ailse 
iarmharaí ann d’oibrithe. D' fhéadfadh sé 
a bheith deacair na luachanna sin a 
chomhlíonadh i roinnt earnálacha nó 
próiseas, lena n-áirítear bruithniú, 
scaglanna agus táthú go sonrach. De bhreis 
air sin, ós rud é gur féidir na bearta 
bainistithe riosca comhionanna a úsáid le 
haghaidh comhdhúile cróimiam (VI) agus 
nicile, ba cheart na bearta 
idirthréimhseacha a bhfuil sé d'aidhm acu 
laghdú an nochta don dá ghrúpa 
carcanaiginí sin a ailíniú. Dá bhrí sin, ba 
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cheart idirthréimhse go dtí an 
17 Eanáir 2025 a thabhairt isteach, an dáta 
sin san áireamh, ar lena linn a bheidh 
teorainnluach 0.1 mg/m³ do chodán in-
ionanálaithe na gcomhdhúil nicile 
infheidhme. Leis an idirthréimhse sin, 
d'áiritheofaí ailíniú le dáta cur i bhfeidhm 
an OEL le haghaidh comhdhúile cróimiam 
(VI) a glacadh le Treoir 2017/2398/AE48. 
Ba cheart an nochtadh a laghdú a mhéid 
is féidir go teicniúil faoi bhun an 
teorainnluacha a tugadh isteach agus, 
nuair is féidir, faoi bhun an 
teorainnluacha atá beartaithe ag an CBS. 

__________________ __________________
48Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Nollaig 2017 lena leasaítear 
Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair. Le fáil ag: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

48Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Nollaig 2017 lena leasaítear 
Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair. Le fáil ag: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1571906530859&ur
i=CELEX:32017L2398

Leasú 24
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12a) Meastar go dtiocfaidh méadú ar 
an ngeilleagar glas i gcomhthéacs an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Tá 
sé tábhachtach leanúint de ghnéithe 
sábháilteachta agus sláinte ceirde a 
áirithiú agus a neartú agus poist nua á 
gcruthú. Tá ról nach beag ag comhdhúile 
nicile i bhforbairt roghanna malartacha 
glasa ar bhreoslaí iontaise. Toisc go 
bhfuiltear ag súil go bhfásfaidh an gá le 
comhdhúile nicile agus go bhfuil sé 
riachtanach oibrithe a chosaint agus cur 
chun feidhme iomlán agus éifeachtach na 
dteorainnluachanna nochta ceirde don 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398
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oibreán ceimiceach sin a áirithiú.

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Sásaíonn beinséin na critéir lena cur 
in aicme charcanaigineach (catagóir 1A) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Is féidir beinséin a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Ba 
cheart an teorainnluach a leagadh amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann le 
Treoir 2004/37/CE le haghaidh beinséine a 
leasú i bhfianaise sonraí eolaíocha níos 
nuaí agus is iomchuí an nodaireacht 
craicinn a choinneáil. Chomhaontaigh 
ACSH fiúntas an bhithfhaireacháin le 
haghaidh beinséine bunaithe ar an tuairim 
ó RAC. Ba cheart é sin a chur san áireamh 
agus treoir á forbairt maidir le húsáid 
phraiticiúil an bhithfhaireacháin.

(13) Sásaíonn beinséin na critéir lena cur 
in aicme charcanaigineach (catagóir 1A) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Is féidir beinséin a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Ba 
cheart an teorainnluach a leagadh amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann le 
Treoir 2004/37/CE le haghaidh beinséine a 
leasú i bhfianaise sonraí eolaíocha níos 
nuaí tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 
2030 i gcomhréir le tuairim ACSH, agus 
is iomchuí an nodaireacht craicinn a 
choinneáil. Chomhaontaigh ACSH freisin 
fiúntas an bhithfhaireacháin le haghaidh 
beinséine bunaithe ar an tuairim ó RAC. 
Ba cheart é sin a chur san áireamh agus 
treoir á forbairt maidir le húsáid phraiticiúil 
an bhithfhaireacháin.

Leasú 26
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Maidir le beinséin, d'fhéadfadh sé 
gur dheacair cloí le teorainnluach leasaithe 
0.2 ppm (0.66 mg/m³) i roinnt earnálacha 
sa ghearrthéarma. Ba cheart idirthréimhse 
4 bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach a thabhairt isteach. Ar feadh na 
tréimhse idir 2 bhliain agus 4 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach, ba cheart 
teorainnluach 0.5 ppm (1.65 mg/m³) a 
bheith infheidhme.

(14) Maidir le beinséin, bunaithe ar 
chomhthoil idir na comhpháirtithe 
sóisialta in ACSH, ba cheart teorainnluach 
athbhreithnithe 0.2 ppm (0.66 mg/m³) a 
thabhairt isteach. De réir RAC, is féidir 
tairseach bunaithe ar mhodh 
gníomhaíochta le haghaidh damáiste 
crómasómach d’oibrithe a úsáid chun 
teorainn ar nochtadh ceirde a bhunú do 
charcanaigineacht, a mheastar nach 
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bhfuil aon riosca suntasach ailse 
iarmharaí ag baint leis agus chun 
éifeachtaí díobhálacha eile a sheachaint.  
Dá bhrí sin, mhol RAS teorainn Nochta 
Ceirde de 0.05 csm (0.16 mg/m³), ós rud é 
go bhféadfadh sé a bheith deacair cloí leis i 
roinnt earnálacha sa ghearrthéarma.   Ba 
cheart idirthréimhse 4 bliana tar éis theacht 
i bhfeidhm na Treorach a thabhairt isteach. 
Ar feadh na tréimhse idir 2 bhliain agus 4 
bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach, ba cheart teorainnluach 0.5 ppm 
(1.65 mg/m³) a bheith infheidhme. Ba 
cheart an nochtadh a laghdú a mhéid is 
féidir go teicniúil faoi bhun an 
teorainnluacha a tugadh isteach agus, 
nuair is féidir, faoi bhun an 
teorainnluacha atá beartaithe ag an RAC.

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart an teorainnluach do 
dheannach silice criostalta inanálaithe 
(codán in-análaithe) a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 
(AE) 2017/2398 a athbhreithniú i 
bhfianaise mheastóireachtaí an 
Choimisiúin de bhun Threoir 2004/37/CE 
agus i bhfianaise sonraí eolaíocha agus 
teicniúla a tháinig chun cinn le déanaí.

Leasú 28
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14b) Sásaíonn cobalt agus comhdhúile 
cóbailt na critéir lena gcur in aicme 
charcanaigineach (catagóir 1B) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
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Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaiginí iad de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Ar bhonn na 
faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí 
eolaíocha agus teicniúla, is féidir 
teorainnluachanna a shocrú don ghrúpa 
carcanaiginí sin. D’fhéadfadh íogrú 
craicinn agus íogrú na conaire riospráide 
teacht as nochtadh do chobalt agus 
comhdhúile cóbailt in áiteanna oibre 
freisin. Dá bhrí sin, is iomchuí dhá 
theorainnluach a bhunú le haghaidh 
chodáin in-ionanálaithe agus in-análaithe 
an chóbailt agus a chomhdhúl faoi raon 
feidhme Threoir 2004/37/CE agus 
nodaireacht a shannadh d’íogrú craicinn 
agus riospráide.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14c) Is féidir le Táirgí Íocshláinte 
Guaiseacha a bheith ina gcúis le 
héifeachtaí díobhálacha ar an tsláinte, 
amhail cineálacha áirithe ailse agus 
neamhord atáirgthe, in oibrithe a nochtar 
dóibh iad le linn obair a bhaineann lena 
n-ullmhú, lena dtabhairt nó lena 
ndiúscairt. Bíonn tionchar ag Táirgí 
Íocshláinte Guaiseacha ar oibrithe a 
láimhseálann go díreach nó go 
hindíreach iad. Áirítear ar na hoibrithe 
sin oibrithe cúraim sláinte a úsáideann 
drugaí cíteastatacha nó cíteatocsaineacha 
chun cóir leighis a chur ar othair ailse in 
ospidéil nó sa bhaile agus oibrithe a 
dhéanann gníomhaíochtaí a bhaineann le 
drugaí guaiseacha nó ábhar atá éillithe 
ag drugaí den sórt sin a ghlanadh, a 
iompar, a ní nó a dhiúscairt. Tá sé 
tábhachtach, dá bhrí sin, gach oibrí a 
chosaint trí ghrúpaí cógasteiripeacha 
ábhartha de Tháirgí Íocshláinte 
Guaiseacha a áireamh in Iarscríbhinn I a 
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ghabhann le Treoir 2004/37/CE. Níl 
feidhm ag na ceanglais laghdaithe agus 
ionaid a leagtar síos in Airteagal 4 den 
Treoir sin maidir le Táirgí Íocshláinte 
Guaiseacha toisc go bhfuil siad 
riachtanach chun othair a chóireáil. Tá 
feidhm ag forálacha eile na Treorach sin, 
go háirithe Airteagal 5 go hAirteagal 18a 
di, arna leasú leis an Treoir seo, maidir le 
hoibrithe a nochtar do Tháirgí Íocshláinte 
Guaiseacha.

Réasúnú

In earnáil an chúraim sláinte amháin, nochtar 12.7 milliún oibrí san Eoraip (ar altraí 7.3 
milliún díobh) do Tháirgí Íocshláinte Guaiseacha ag an obair. Léirítear i staidéir go bhfuil sé 
trí huaire níos dóchúla go dtiocfaidh ailse (amhail ailse chíche agus ailse fhuilghinte) ar 
oibrithe cúraim sláinte a láimhseálann drugaí cíteatocsaineacha (gach druga lena mbaineann 
gníomhaíocht fhrithshiadach) agus go bhfuil a dhá oiread seans ann go gcaillfidh altraí a 
nochtar do dhrugaí cíteatocsaineacha leanbh.

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14d) Maidir le haon charcanaiginí, só-
ghineacha nó substaintí atá tocsaineach 
don atáirgeadh, lena n-áirítear iad sin dá 
dtagraítear sna hiarscríbhinní a 
ghabhann le Treoir 2004/37/CE, arna 
leasú leis an Treoir seo, a úsáid san ionad 
oibre nó agus dualgais a bhaineann leis 
an obair á gcomhlíonadh, ba cheart an 
úsáid sin a thuairisciú do na húdaráis 
náisiúnta atá freagrach as maoirseacht a 
dhéanamh ar shláinte oibrithe. Agus 
cinneadh á dhéanamh maidir leis na 
substaintí atá le tuairisciú, ba cheart do 
na Ballstáit na tuarascálacha cur chun 
feidhme arna gcur faoi bhráid an 
Choimisiúin de bhun Airteagal 17a de 
Threoir 89/391/E a chur san áireamh.
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Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Agus leibhéil chomhionanna 
chosanta á gcoinneáil do na hoibrithe 
uile, tá sé tábhachtach indéantacht agus 
comhlíonadh oibríochtúil a áirithiú agus 
a éascú agus tionchar díréireach ar 
mhicrifhiontair agus ar FBManna a 
sheachaint, trí mheasúnú a dhéanamh ar 
an tionchar trasuímh ar FBManna 
freisin, agus gach beart is gá a dhéanamh 
chun sábháilteacht agus sláinte oibrithe a 
chosaint, gan beann ar mhéid an 
fhiontair. Sa chomhthéacs sin, 
d’fhéadfadh bearta sonracha amhail 
dreasachtaí agus uirlisí digiteacha cabhrú 
leo na hoibleagáidí a leagtar síos i dTreoir 
2004/37/CE a chomhlíonadh ar bhealach 
níos fearr. I ndáil leis sin, tá ról 
tábhachtach ag na comhpháirtithe 
sóisialta agus ag an nGníomhaireacht 
Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte 
ag an Obair, go háirithe chun cabhrú le 
FBManna measúnú a dhéanamh ar na 
rioscaí dá lucht saothair agus bearta 
cosanta leordhóthanacha a chur chun 
feidhme. 

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart grinnscrúdú agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar na 
teorainnluachanna a bunaíodh sa Treoir seo 
go rialta chun comhsheasmhacht le 
Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 a 
áirithiú49.

(16) Ba cheart grinnscrúdú leanúnach 
agus athbhreithniú rialta a dhéanamh ar na 
teorainnluachanna a bunaíodh sa Treoir 
seo, lena n-áirítear tograí reachtacha a 
dhéanamh, más iomchuí, chun 
comhsheasmhacht le Rialachán (CE) 
Uimh. 1907/2006 a áirithiú.
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__________________ __________________
49 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, 
Meastóireacht, Údarú agus Srianadh 
Ceimiceán. Le fáil ag: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

49 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, 
Meastóireacht, Údarú agus Srianadh 
Ceimiceán. Le fáil ag: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907.

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóir na Treorach seo, eadhon oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thagann chun cinn nó ar 
dócha go dtiocfaidh siad chun cinn de 
dheasca nochtadh do charcanaiginí nó do 
shó-ghineacha ag an obair, a ghnóthú go 
leordhóthanach ach ina ionad sin, de bharr 
a fhairsinge agus a éifeachtaí atá sé, gur 
fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a 
bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a 
ghnóthú.

(17) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóir na Treorach seo, eadhon oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thagann chun cinn nó ar 
dócha go dtiocfaidh siad chun cinn de 
dheasca nochtadh do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh ag an obair, a 
ghnóthú go leordhóthanach ach ina ionad 
sin, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí 
atá sé, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar 
leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas 
bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a 
bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a 
ghnóthú.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18a) Bunaítear le hAirteagal 153, le 
hAirteagal 154 agus le hAirteagal 155 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE) raon feidhme agus 
údarás na gcomhpháirtithe sóisialta 
comhaontuithe a bhaineann le sláinte 
agus sábháilteacht ceirde a chaibidliú 
agus a fhorfheidhmiú agus áirithítear leis 
an gCairt um Chearta Bunúsacha an 
Aontais Eorpaigh (‘an Chairt’), go 
háirithe, an ceart bunúsach chun beatha 
(Airteagal 2 den Chairt) agus an ceart 
chun dálaí oibre atá cothrom agus cóir 
maidir le sláinte, sábháilteacht agus dínit 
(Airteagal 31(1) den Chairt).

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 (nua)
Treoir 2004/37/CE
Teideal

An téacs atá ann Leasú

(-1) Cuirtear an méid seo a leanas 
isteach in ionad theideal 
Threoir 2004/37/CE:

TREOIR 2004/37/CE Ó PHARLAIMINT 
NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 
an 29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar 
leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de 
Threoir 89/391/CEE ón gComhairle)

‘TREOIR 2004/37/CE Ó PHARLAIMINT 
NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE 
an 29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh ag an obair 
(an séú Treoir ar leith de réir bhrí 
Airteagal 16(1) de Threoir 89/391/CEE ón 
gComhairle)’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
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leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 a (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1a) In Airteagal 1(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

1. Is é is aidhm don Treoir seo 
oibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus 
dá sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thagann chun cinn nó ar 
dócha go dtiocfaidh siad chun cinn de 
dheasca nochtadh do charcanaiginí nó do 
shó-ghineacha ag an obair.

‘1. Is é is aidhm don Treoir seo 
oibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus 
dá sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thagann chun cinn nó ar 
dócha go dtiocfaidh siad chun cinn de 
dheasca nochtadh do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh ag an obair.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 b (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 2 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1b) In Airteagal 2, cuirtear isteach an 
pointe seo a leanas:
‘(ba) ciallaíonn ‘substaint atá 
tocsaineach don atáirgeadh’ substaint nó 
meascán a chomhlíonann na critéir 
maidir le haicmiú mar thocsaineach don 
atáirgeadh de chatagóir 1A nó 1B i 
gCuid 3 d’Iarscríbhinn VI a ghabhann le 
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 c (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 2 – pointe c (nua)

An téacs atá ann Leasú

(-1c) In Airteagal 2, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (c):

(c) ciallaíonn ‘teorainnluach’, mura 
sonraítear a mhalairt, an teorainn don 
mheán ualaithe thar thréimhse ama de 
chion ‘carcanaigin nó só-ghinigh’ san aer 
laistigh de chrios análaithe oibrí i ndáil le 
tréimhse thagartha shonraithe mar a leagtar 
amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis 
an Treoir seo.

‘(c) ciallaíonn ‘teorainnluach’, mura 
sonraítear a mhalairt, an teorainn don 
mheán ualaithe thar thréimhse ama den 
chion ‘carcanaigin, só-ghinigh nó 
substainte atá tocsaineach don 
atáirgeadh’ atá san aer laistigh de chrios 
análaithe oibrí i ndáil le tréimhse thagartha 
shonraithe mar a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Treoir 
seo.’
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Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 d (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1d) Cuirtear an pointe seo a leanas le 
hAirteagal 2:
‘(ca) ciallaíonn ‘teorainnluach 
rioscabhunaithe’ teorainnluach arna 
shocrú ar leibhéal nochta a 
chomhfhreagraíonn do riosca go mbeidh 
éifeacht dhíobhálach ar an tsláinte i 
gceist (e.g. ailse) sa raon idir uasleibhéal 
riosca agus leibhéal riosca níos ísle, atá le 
socrú i gcomhréir leis an nós imeachta a 
leagtar síos in Airteagal 153(2) CFAE.”

Réasúnú

Sa lá atá inniu ann, tá comhaontú forleathan ann i measc na bpáirtithe leasmhara agus na 
rialtas gur cheart athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras atá ann faoi láthair a bhaineann le 
teorainnluachanna a shocrú faoi CMD chun bogadh i dtreo na modheolaíochta 
rioscabhunaithe. Go hiarmhír, cuirtear san áireamh sa mhodheolaíocht reatha a úsáideann 
an Coimisiún Eorpach meascán de ghnéithe sláinte, indéantacht theicniúil agus tosca 
socheacnamaíocha. I ndeireadh na dála, tá na OELanna ceangailteacha atá molta do 
charcanaiginí bunaithe ar mheasúnú costais is tairbhe.

Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
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Airteagal 1 – pointe -1 e (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 3 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1e) In Airteagal 3, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le gníomhaíochtaí ina nochtar 
oibrithe nó inar dócha go nochtfar iad do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha mar 
thoradh ar a gcuid oibre.

‘1. Beidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le gníomhaíochtaí ina nochtar 
oibrithe nó inar dócha go nochtfar iad do 
charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do 
shubstaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh mar thoradh ar a gcuid oibre.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 f (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1f) In Airteagal 3(2), cuirtear an méid 
seo a leanas isteach in ionad na chéad 
fomhíre:

I gcás aon ghníomhaíochta ar dócha go 
mbeidh riosca nochta do charcanaiginí nó 
do shó-ghineacha ag baint léi, cinnfear 
cineál, méid agus fad nochtadh na n-
oibrithe ionas go mbeifear in ann aon 
riosca do shláinte nó do shábháilteacht na 
n-oibrithe a mheas agus na bearta a bheidh 
le déanamh a leagan síos. Déanfar an 

‘I gcás aon ghníomhaíochta ar dócha go 
mbeidh riosca nochta do charcanaiginí, do 
shó-ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh ag baint léi, 
cinnfear cineál, méid agus fad nochtadh na 
n-oibrithe, trí bhíthin measúnú riosca 
córasach, ionas go mbeifear in ann aon 
riosca do shláinte nó do shábháilteacht na 
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measúnú a athnuachan go rialta agus in aon 
chás ina dtagann athrú ar na coinníollacha 
a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
nochtadh oibrithe do charcanaiginí nó do 
shó-ghineacha. Déanfaidh an fostóir an 
fhaisnéis a úsáideadh chun an measúnú a 
dhéanamh a chur ar fáil do na húdaráis 
fhreagracha arna iarraidh sin dóibh.

n-oibrithe a mheas agus na bearta a bheidh 
le déanamh a leagan síos. Déanfar an 
measúnú a athnuachan go rialta agus in aon 
chás ina dtagann athrú ar na coinníollacha 
a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
nochtadh oibrithe do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh. Déanfaidh an 
fostóir an fhaisnéis a úsáideadh chun an 
measúnú a dhéanamh a chur ar fáil do na 
húdaráis fhreagracha arna iarraidh sin 
dóibh.’

(02004L0037)

Réasúnú

Tá sé tábhachtach an measúnú riosca córasach a ainmniú mar oibleagáid.

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 g (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 3 – mír 4

An téacs atá ann Leasú

(-1g) In Airteagal 3, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Nuair a dhéanfar an measúnú 
riosca, tabharfaidh fostóirí aird ar leith ar 
aon éifeachtaí a bhaineann le sláinte nó 
sábháilteacht oibrithe atá i mbaol ar leith 
agus cuirfidh siad san áireamh, inter alia, a 
inmhianaithe atá sé gan na hoibrithe sin a 
fhostú i réimsí ina bhféadfaidís teacht i 
dteagmháil le carcanaiginí nó le só-
ghineacha.

‘4. Nuair a dhéanfar an measúnú 
riosca, tabharfaidh fostóirí aird ar leith ar 
aon éifeachtaí a bhaineann le sláinte nó 
sábháilteacht oibrithe atá i mbaol ar leith 
agus cuirfidh siad san áireamh, inter alia, a 
inmhianaithe atá sé gan na hoibrithe sin a 
fhostú i réimsí ina bhféadfaidís teacht i 
dteagmháil le carcanaiginí, le só-ghineacha 
nó le substaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
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bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 h (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 4 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1h) In Airteagal 4, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Laghdóidh an fostóir úsáid 
carcanaigine nó só-ghinigh san áit oibre, 
go háirithe trí shubstaint, meascán nó 
próiseas nach bhfuil contúirteach nó nach 
bhfuil chomh contúirteach céanna do 
shláinte nó do shábháilteacht oibrithe, de 
réir mar a bheidh, a chur ina n-ionad, a 
mhéid is féidir go teicniúil.

"1. I gcás ina bhfuil carcanaigin, só-
ghineach nó substaint atá tocsaineach 
don atáirgeadh i láthair san áit oibre, 
laghdóidh an fostóir a n-úsáid, go háirithe 
trí shubstaint, meascán nó próiseas nach 
bhfuil contúirteach nó nach bhfuil chomh 
contúirteach céanna do shláinte nó do 
shábháilteacht oibrithe, de réir mar a 
bheidh, a chur ina n-ionad, a mhéid is 
féidir go teicniúil. Ní bheidh feidhm ag an 
mír seo maidir le húsáid táirgí íocshláinte 
guaiseacha a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 i (nua)
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Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(-1i) In Airteagal 5, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. I gcás nach mbeidh sé indéanta go 
teicniúil substaint, meascán nó próiseas 
nach bhfuil contúirteach nó nach bhfuil 
chomh contúirteach céanna don tsláinte nó 
don tsábháilteacht a chur in ionad na 
carcanaigine nó an tsó-ghinigh, áiritheoidh 
an fostóir, a mhéid is féidir go teicniúil, go 
ndéanfar an charcanaigin nó an só-
ghineach a mhonarú agus a úsáid i gcóras 
dúnta.

‘2. I gcás nach mbeidh sé indéanta go 
teicniúil substaint, meascán nó próiseas 
nach bhfuil contúirteach nó nach bhfuil 
chomh contúirteach céanna don tsláinte nó 
don tsábháilteacht a chur in ionad na 
carcanaigine, an tsó-ghinigh nó na 
substainte atá tocsaineach don 
atáirgeadh, áiritheoidh an fostóir, a mhéid 
is féidir go teicniúil, go ndéanfar an 
charcanaigin, an só-ghineach nó an 
tsubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh 
a mhonarú agus a úsáid i gcóras dúnta.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 j (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 4

An téacs atá ann Leasú

(-1j) In Airteagal 5, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 4:

4. Ní rachaidh an nochtadh thar an 
teorainnluach do charcanaigin mar a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III.

‘4. Ní rachaidh an nochtadh thar an 
teorainnluach do charcanaigin, do shó-
ghineach nó do shubstaint atá tocsaineach 
don atáirgeadh mar a leagtar amach in 
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Iarscríbhinn III. I gcás nochta do 
theaglaim substaintí atá ag gníomhú tríd 
an modh gníomhaíochta céanna nó ag an 
sprioc-chill nó ag an bhfíochán céanna, 
déanfar cur chun feidhme theorainnluach 
féideartha na substaintí sin a oiriúnú 
chun na héifeachtaí comhcheangailte a 
chur san áireamh.’ 

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 46

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – pointe -1 k (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – an chuid réamhráiteach

An téacs atá ann Leasú

(-1k) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad na coda réamhráití 
d’Airteagal 5(5):

5. I gcás ina n-úsáidtear carcanaigin 
nó só-ghineach, cuirfidh an fostóir na 
bearta seo a leanas i bhfeidhm: 

‘5. I gcás ina n-úsáidtear carcanaigin, 
só-ghineach nó substaint atá tocsaineach 
don atáirgeadh, cuirfidh an fostóir na 
bearta seo a leanas i bhfeidhm:’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 



PE661.965v03-00 38/72 RR\1228417GA.docx

GA

leibhéal AE.

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 l (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe a

An téacs atá ann Leasú

(-1l) In Airteagal 5(5), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (a):

(a) teorainn a chur le cainníochtaí de 
charcanaigin nó de shó-ghineach san áit 
oibre;

‘(a) teorainn a chur le cainníochtaí de 
charcanaigin, de shó-ghineach nó de 
shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh 
san áit oibre;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 48

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 m (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe c

An téacs atá ann Leasú

(-1m) In Airteagal 5(5), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (c):

(c) próisis oibre agus bearta rialaithe 
innealtóireachta a cheapadh chun 
scaoileadh carcanaiginí nó só-ghineacha 
isteach san áit oibre a sheachaint nó a 

‘(c) próisis oibre agus bearta rialaithe 
innealtóireachta a cheapadh chun 
scaoileadh carcanaiginí, só-ghineacha nó 
substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh 
isteach san áit oibre a sheachaint nó a 
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íoslaghdú; íoslaghdú;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 49

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 n (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe d

An téacs atá ann Leasú

(-1n) In Airteagal 5(5), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (d):

(d) aslonnú carcanaiginí nó só-
ghineacha ag an bhfoinse, córas eastósctha 
áitiúil nó aeráil ghinearálta atá iomchuí 
agus comhoiriúnach don ghá atá ann an 
tsláinte phoiblí agus an comhshaol a 
chosaint;

‘(d) aslonnú carcanaiginí, só-ghineacha 
nó substaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh ag an bhfoinse, córas 
eastósctha áitiúil nó aeráil ghinearálta atá 
iomchuí agus comhoiriúnach don ghá atá 
ann an tsláinte phoiblí agus an comhshaol a 
chosaint;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 50
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 o (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe e

An téacs atá ann Leasú

(-1o) In Airteagal 5(5), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (e):

(e) nósanna imeachta iomchuí atá ann 
cheana a úsáid chun carcanaiginí nó só-
ghineacha a thomhas, go háirithe chun 
nochtadh neamhghnách a eascraíonn as 
imeacht nó timpiste nárbh fhéidir a thuar a 
bhrath go luath;

‘(e) nósanna imeachta iomchuí atá ann 
cheana a úsáid chun carcanaiginí, só-
ghineacha nó substaintí atá tocsaineach 
don atáirgeadh a thomhas, go háirithe 
chun nochtadh neamhghnách a eascraíonn 
as imeacht nó timpiste nárbh fhéidir a thuar 
a bhrath go luath;

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 51

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 p (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe i a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1p) In Airteagal 5(5), cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach:
‘(ia) a áirithiú go gcuirtear trealamh 
cosanta pearsanta ar fáil;’

Leasú 52

Togra le haghaidh Treorach
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Airteagal 1 – pointe -1 q (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe j

An téacs atá ann Leasú

(-1q) In Airteagal 5(5), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad phointe (j):

(j) limistéir riosca a theorannú agus 
comharthaí rabhaidh agus sábháilteachta 
leordhóthanacha a úsáid lena n-áirítear 
comharthaí ‘cosc ar thobac’ i limistéir ina 
nochtar oibrithe, nó inar dócha go nochtfar 
iad, do charcanaiginí nó do shó-ghineacha;

‘(j) limistéir riosca a theorannú agus 
comharthaí rabhaidh agus sábháilteachta 
leordhóthanacha a úsáid lena n-áirítear 
comharthaí ‘cosc ar thobac’ i limistéir ina 
nochtar oibrithe, nó inar dócha go nochtfar 
iad, do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó 
do shubstaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 53

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 r (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 5 – mír 5 – pointe m a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1r) Cuirtear an pointe seo a leanas le 
hAirteagal 5(5):
‘(ma) i gcomhréir le Treoir 92/85/CE, na 
bearta is gá a ghlacadh chun a áirithiú go 
gcosnófar go cuí oibrithe torracha, 
oibrithe atá tar éis leanbh a shaolú le 
déanaí agus oibrithe atá i mbun beathú 
cíche agus nach bhfuil de cheangal orthu, 
in imthosca ar bith, gníomhaíochtaí a 
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dhéanamh a d’fhéadfadh a sábháilteacht 
nó a sláinte a chur i mbaol.’

Réasúnú

Is féidir le substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh dochar tromchúiseach a dhéanamh 
d’oibrithe torracha agus d’oibrithe atá i mbun beathú cíche, dá bhrí sin, tá gá le bearta 
speisialta atá dírithe ar an ngrúpa oibrithe seo.

Leasú 54

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 s (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a

An téacs atá ann Leasú

(-1s) Sa chéad mhír d’Airteagal 6, 
cuirtear an méid seo a leanas in ionad 
phointe (a):

(a) na gníomhaíochtaí agus/nó na 
próisis thionsclaíocha a cuireadh i gcrích, 
lena n-áirítear na fáthanna a n-úsáidtear 
carcanaiginí nó só-ghineacha;

‘(a) na gníomhaíochtaí agus/nó na 
próisis thionsclaíocha a cuireadh i gcrích, 
lena n-áirítear na fáthanna a n-úsáidtear 
carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí 
atá tocsaineach don atáirgeadh;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 55

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 t (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b
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An téacs atá ann Leasú

(-1t) Sa chéad mhír d'Airteagal 6, 
cuirtear an méid seo a leanas in ionad 
phointe (b):

(b) cainníochtaí na substaintí nó na 
meascán a mhonaraítear nó a úsáidtear ina 
bhfuil carcanaiginí nó só-ghineacha;

‘(b) cainníochtaí na substaintí nó na 
meascán a mhonaraítear nó a úsáidtear ina 
bhfuil carcanaiginí, só-ghineacha nó 
substaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 56

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 u (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 10 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

An téacs atá ann Leasú

(-1u) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad na coda réamhráití 
d’Airteagal 10(1):

1. Beidh sé d’oibleagáid ar fhostóirí, i 
gcás na ngníomhaíochtaí uile a mbaineann 
riosca éillithe de bharr carcanaiginí nó só-
ghineacha leo, bearta iomchuí a dhéanamh 
chun an méid seo a leanas a áirithiú:

‘1. Beidh sé d’oibleagáid ar fhostóirí, i 
gcás na ngníomhaíochtaí uile a mbaineann 
riosca éillithe de bharr carcanaiginí, só-
ghineacha nó substaintí atá tocsaineach 
don atáirgeadh leo, bearta iomchuí a 
dhéanamh chun an méid seo a leanas a 
áirithiú:’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
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Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 57

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 v (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 10 – mír 1 – pointe a

An téacs atá ann Leasú

(-1v) In Airteagal 10(1), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad phointe (a):

(a) ní itheann, ní ólann ná ní 
chaitheann oibrithe i limistéir oibre ina 
bhfuil riosca éillithe de bharr charcanaiginí 
nó só-ghineacha ann;

‘(a) ní itheann, ní ólann ná ní 
chaitheann oibrithe i limistéir oibre ina 
bhfuil riosca éillithe de bharr charcanaigin, 
só-ghineacha nó substaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh ann;’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 58
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 w (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 2 – fleasc 1 agus fleasc 2

An téacs atá ann Leasú

(-1w) Sa dara fomhír d’Airteagal 11(1), 
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cuirtear an méid seo a leanas in ionad na 
bhfleascanna:

–- curtha in oiriúint chun riosca nua 
nó riosca athraithe a chur san áireamh, 
agus

–- curtha in oiriúint chun riosca nua 
nó riosca athraithe a chur san áireamh, 

– curtha ar fáil go tréimhsiúil i 
suíomhanna cúraim sláinte do gach oibrí 
a nochtar do charcanaiginí, do shó-
ghineacha nó do shubstaintí atá 
tocsaineach don atáirgeadh, go háirithe 
nuair a bhíonn ann do dhrugaí nua,

– athdhéanta go tréimhsiúil más gá. – curtha ar fáil go tréimhsiúil i 
suíomhanna eile más gá.’

Leasú 59

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 x (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 11 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(-1x) In Airteagal 11, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Déanfaidh fostóirí oibrithe a chur ar 
an eolas faoi shuiteálacha agus faoi 
choimeádáin ghaolmhara ina bhfuil 
carcanaiginí nó só-ghineacha, áiritheoidh 
siad go ndéanfar gach coimeádán, pacáiste 
agus suiteáil ina bhfuil carcanaiginí nó só-
ghineacha a lipéadú go soiléir agus go 
soléite, agus go mbeidh comharthaí 
rabhaidh agus guaise a bheidh le feiceáil go 
soiléir orthu.

‘2. Déanfaidh fostóirí oibrithe a chur ar 
an eolas faoi shuiteálacha agus faoi 
choimeádáin ghaolmhara ina bhfuil 
carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí 
atá tocsaineach don atáirgeadh, 
áiritheoidh siad go ndéanfar gach 
coimeádán, pacáiste agus suiteáil ina bhfuil 
carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí 
atá tocsaineach don atáirgeadh a lipéadú 
go soiléir agus go soléite, agus go mbeidh 
comharthaí rabhaidh agus guaise a bheidh 
le feiceáil go soiléir orthu.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
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agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 60

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 y (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 14 – mír 3 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1y) In Airteagal 14(3), cuirtear an 
méid seo a leanas isteach in ionad na 
chéad fomhíre:

3. Má fhaightear amach go bhfuil 
oibrí ag fulaingt de bharr mínormáltachta a 
mheastar a bheith mar thoradh ar nochtadh 
do charcanaiginí nó do shó-ghineacha, 
féadfaidh an dochtúir nó an t-údarás atá 
freagrach as faireachas sláinte na n-oibrithe 
tabhairt ar oibrithe eile ar nochtadh ar an 
gcaoi chéanna iad dul faoi fhaireachas 
sláinte. 

‘3. Má fhaightear amach go bhfuil 
oibrí ag fulaingt de bharr mínormáltachta a 
mheastar a bheith mar thoradh ar nochtadh 
do charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do 
shubstaintí atá tocsaineach don 
atáirgeadh, féadfaidh an dochtúir nó an t-
údarás atá freagrach as faireachas sláinte 
na n-oibrithe tabhairt ar oibrithe eile ar 
nochtadh ar an gcaoi chéanna iad dul faoi 
fhaireachas sláinte. ’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 61

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 z (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 14 – mír 8 – fomhír 1
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An téacs atá ann Leasú

(-1z) In Airteagal 14(8), cuirtear an 
méid seo a leanas isteach in ionad na 
chéad fomhíre:

8. Tabharfar fógra don údarás inniúil 
faoi gach cás d’ailse a shainaithnítear i 
gcomhréir le dlíthe náisiúnta agus/nó leis 
an gcleachtas náisiúnta mar chás a 
d’eascair as nochtadh do charcanaigin nó 
do shó-ghineach ag an obair.

‘8. Tabharfar fógra don údarás inniúil 
faoi gach cás d’ailse agus de mhí-ord 
atáirgthe a shainaithnítear i gcomhréir le 
dlíthe náisiúnta agus/nó leis an gcleachtas 
náisiúnta mar chás a d’eascair as nochtadh 
do charcanaigin, do shó-ghineach nó do 
shubstaint atá tocsaineach don atáirgeadh 
ag an obair. Déanfaidh na Ballstáit an 
fhaisnéis dá dtagraítear sa mhír seo a 
chur san áireamh ina dtuarascálacha cur 
chun feidhme a chuirfear faoi bhráid an 
Choimisiúin de bhun Airteagal 17a de 
Threoir 89/391/E.’

Leasú 62

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 aa (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 15 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1aa) In Airteagal 15, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘2a. Déanfaidh na Ballstáit an 
fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 14(8) 
a chur ar fáil don Choimisiún mar chuid 
de na tuarascálacha cur chun feidhme a 
chuirfear faoi bhráid an Choimisiúin de 
bhun Airteagal 17a de Threoir 
89/391/CEE.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
AE do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. Dá 
leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha chun go 
bhféadfaí substaintí atá tocsaineach don atáirgeadh a chur san áireamh, neartófaí an córas 
reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas dlíthiúil ann, 
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agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun cinn ar 
leibhéal AE.

Leasú 63

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ab (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 16 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1ab) In Airteagal 16, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 1:

1. Déanfaidh an Chomhairle, i 
gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha 
síos in Airteagal 137(2) den Chonradh, 
teorainnluachanna a leagan amach i 
dTreoracha, agus, i gcás inar gá, i 
bhforálacha eile lena mbaineann go 
díreach, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil, 
lena n-áirítear sonraí eolaíocha agus 
teicniúla, i ndáil leis na carcanaiginí nó na 
só-ghineacha sin uile ar féidir déanamh 
amhlaidh ina leith.

‘1. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle, i gcomhréir leis an 
nós imeachta atá leagtha síos in 
Airteagal 153(2) den Chonradh, 
teorainnluachanna rioscabhunaithe a 
leagan amach i dTreoracha, agus, i gcás 
inar gá, i bhforálacha eile lena mbaineann 
go díreach, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil, 
lena n-áirítear sonraí eolaíocha agus 
teicniúla, i ndáil leis na carcanaiginí, na só-
ghineacha nó na substaintí sin uile atá 
tocsaineach don atáirgeadh ar féidir 
déanamh amhlaidh ina leith.’

Leasú 64

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ac (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 17 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(-1 ac) In Airteagal 17, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

Tugtar de chumhacht don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17a chun leasuithe 
de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar 
Iarscríbhinn II, chun aird a thabhairt ar an 

‘Tugtar de chumhacht don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 17a chun leasuithe 
de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar 
Iarscríbhinn II, chun aird a thabhairt ar an 
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dul chun cinn teicniúil, athruithe ar 
rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta 
agus fionnachtana nua maidir le 
carcanaiginí nó só-ghineacha.

dul chun cinn teicniúil, athruithe ar 
rialacháin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta 
agus fionnachtana nua maidir le 
carcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí 
atá tocsaineach maidir le síolrú.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
den Aontas do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. 
Dá leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha (CMD) 
chun go bhféadfaí substaintí atá tocsaineach maidir le síolrú a chur san áireamh, neartófaí 
an córas reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas 
dlíthiúil ann, agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun 
cinn ar leibhéal AE.

Leasú 65
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ad (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1ad) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach i ndiaidh an dara 
mír:
‘Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 
2021, déanfaidh an Coimisiún, agus aird 
á tabhairt aige ar na moltaí atá ann 
cheana ó ghníomhaireachtaí éagsúla, 
geallsealbhóirí éagsúla agus an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte maidir le 
carcanaiginí, só-ghineacha agus 
substaintí tosaíochta atá tocsaineach 
maidir le síolrú a bhfuil 
teorainnluachanna ag teastáil ina leith, 
agus tar éis dó dul i gcomhairle le ACSH, 
plean gníomhaíochta a thíolacadh chun 
teorainnluachanna um nochtadh ceirde a 
bhaint amach i gcás 25 substaint, grúpaí 
substaintí nó substaintí a ghintear le 
próisis sa bhreis orthu sin dá dtagraítear 
sa Treoir seo. Tráth nach déanaí ná an 31 
Nollaig 2024, déanfaidh an Coimisiún, 
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agus an plean gníomhaíochta sin, na 
forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á 
gcur san áireamh aige, agus tar éis dó dul 
i gcomhairle le ACSH, togra reachtach a 
thíolacadh.’

Leasú 66

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1ae (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1ae) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach i ndiaidh an dara 
mír:
‘Tráth nach déanaí ná an 1 Márta 2022, 
déanfaidh an Coimisiún, agus na forbairtí 
is déanaí san eolas eolaíoch á gcur san 
áireamh aige, agus tar éis dó dul i mbun 
comhairliúcháin iomchuí leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, go háirithe 
cleachtóirí sláinte agus gairmithe sláinte, 
sainmhíniú ar Tháirgí Íocshláinte 
Guaiseacha a fhorbairt agus bunóidh sé 
liosta de na substaintí a chumhdaítear 
faoin iontráil ghaolmhar in Iarscríbhinn 
I. Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
ar an liosta sin gach 2 bhliain. Tráth nach 
déanaí ná an 1 Nollaig 2022, ullmhóidh 
an Coimisiún, tar éis dó dul i mbun 
comhairliúcháin iomchuí leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte agus 
caighdeáin chleachtais an Aontais maidir 
le Táirgí Íocshláinte Guaiseacha a 
ullmhú, a thabhairt do dhaoine nó a 
dhiúscairt. Foilseofar na treoirlínte agus 
na caighdeáin sin ar shuíomh gréasáin na 
Gníomhaireachta Eorpaí um 
Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA) agus scaipfidh na húdaráis 
inniúla ábhartha iad sna Ballstáit go léir. 
Is trédhearcach a bheidh na 
comhairliúcháin a rachfar ina mbun 
chun an sainmhíniú, an liosta, na 
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treoirlínte agus na caighdeáin a fhorbairt. 
Is go tráthúil a chuirfear dearbhuithe 
leasanna na ngeallsealbhóirí agus na 
saineolaithe ar fáil don phobal.’

Réasúnú

Léirítear i staidéir go bhfuil sé trí huaire níos dóchúla go dtiocfaidh ailse (amhail ailse 
chíche, ailse fhuilghinte) ar oibrithe cúraim sláinte a láimhseálann drugaí cíteatocsaineacha 
(lena mbaineann gníomhaíocht fhrithshiadach) agus go bhfuil a dhá oiread seans ann go 
gcaillfidh altraí a nochtar do dhrugaí cíteatocsaineacha leanbh.

Leasú 67

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1af (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(--1af) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach i ndiaidh an dara 
mír:
‘Tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 
2022, déanfaidh an Coimisiún, agus an 
mhodheolaíocht atá ann cheana chun 
teorainnluachanna a shocrú do 
charcanaiginí i roinnt Ballstát agus 
tuairim ACSH á gcur san áireamh aige, 
an t-uasleibhéal riosca agus an t-
íosleibhéal riosca dá dtagraítear in 
Airteagal 2 a shainiú. Tráth nach déanaí 
ná an 1 Nollaig 2022, ullmhóidh an 
Coimisiún, tar éis dó dul i mbun 
comhairliúchán iomchuí leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte de 
chuid an Aontais maidir leis an 
modheolaíocht lena mbunaítear 
teorainnluachanna rioscabhunaithe faoin 
Treoir seo. Foilseofar na treoirlínte sin ar 
shuíomh gréasáin EU-OSHA agus 
scaipfidh na húdaráis inniúla ábhartha 
iad sna Ballstáit uile.’
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Réasúnú

Sa lá atá inniu ann, tá comhaontú forleathan ann i measc na bpáirtithe leasmhara agus na 
rialtas gur cheart an córas atá ann faoi láthair maidir le teorainnluachanna a shocrú faoi 
CMD a athchóiriú chun bogadh i dtreo na modheolaíochta rioscabhunaithe. Go hiarmhír, 
cuirtear san áireamh sa mhodheolaíocht reatha a úsáideann an Coimisiún Eorpach meascán 
de ghnéithe sláinte, indéantacht theicniúil agus tosca socheacnamaíocha. I ndeireadh na 
dála, tá na OELanna ceangailteacha atá molta do charcanaiginí bunaithe ar anailís costais is 
tairbhe.

Leasú 68

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ag (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1 ag) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘Tráth nach déanaí ná an 1 Nollaig 2022, 
ullmhóidh an Coimisiún, agus na 
forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch agus 
an tuairim ó RAC á gcur san áireamh 
aige, agus tar éis dó dul i mbun 
comhairliúcháin iomchuí leis na 
geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte de 
chuid an Aontais faoin gcaoi a bhfuil cur 
chun feidhme na dteorainnluachanna dá 
dtagraítear in Airteagal 5(4) le cur in 
oiriúint i gcás nochtadh do mheascán 
substaintí. Foilseofar na treoirlínte sin ar 
shuíomh gréasáin EU-OSHA agus 
scaipfidh na húdaráis inniúla ábhartha 
iad sna Ballstáit uile.’

Réasúnú

Is minic a nochtar oibrithe go comhuaineach do roinnt ceimiceáin ghuaiseacha a úsáidtear i 
bpróisis thionsclaíocha nó a ghintear trí phróisis thionsclaíocha. Déantar teorainnluachanna 
um nochtadh ceirde a bhunú de réir substainte, gan breithniú a dhéanamh ar nochtadh 
féideartha do shubstaintí éagsúla in éineacht a bhfuil an modh gníomhaíochta céanna acu 
(e.g., substaintí carcanaigineacha éagsúla atá san áit oibre.)
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Leasú 69
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ah (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1ah) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘Tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 
2023, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle le ACSH agus tuairim 
2018 ó RAC agus na forbairtí is déanaí 
san eolas eolaíoch á gcur san áireamh 
aige, togra reachtach a thíolacadh maidir 
le teorainnluach a thabhairt isteach le 
haghaidh cóbailt agus comhdhúile 
cóbailt.’

Leasú 70
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1ai (nua)
Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1ai) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2028, 
agus tuairim 2018 ó RAC agus na 
forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á 
gcur san áireamh aige, cuirfidh an 
Coimisiún tús le measúnú a dhéanamh ar 
a indéanta atá sé an teorainnluach do 
bheinséin a laghdú tuilleadh. Tráth nach 
déanaí ná an 1 Eanáir 2030, molfaidh an 
Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, na 
leasuithe agus na modhnuithe is gá a 
bhaineann leis an tsubstaint sin.’

Leasú 71
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 aj (nua)
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Treoir 2004/37/CE
Airteagal 18a – mír 4 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1aj) In Airteagal 18a, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘Tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2028, 
déanfaidh an Coimisiún, agus tuairim 
2018 ó RAC agus na forbairtí is déanaí 
san eolas eolaíoch á gcur san áireamh 
aige, meastóireacht ar a indéanta atá sé 
an teorainnluach do chomhdhúile nicile a 
laghdú tuilleadh. Tráth nach déanaí ná 
an 1 Eanáir 2030, molfaidh an 
Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, na 
leasuithe agus na modhnuithe is gá a 
bhaineann leis an tsubstaint sin.’

Leasú 72

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1 ak (nua)
Treoir 2004/37/CE
Iarscríbhinn I – pointe 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1 ak) In Iarscríbhinn I, cuirtear an 
pointe seo a leanas leis:
“8a. Obair lena mbaineann nochtadh 
do Tháirgí Íocshláinte Guaiseacha a 
chomhlíonann na critéir maidir lena n-
aicmiú mar charcanaigineach, shó-
ghineach agus/nó mar thocsaineach don 
atáirgeadh de chatagóir 1A nó 1B a 
leagtar amach in Iarscríbhinn I a 
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 
1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle.’

Réasúnú

In earnáil an chúraim sláinte amháin, nochtar 12.7 milliún oibrí san Eoraip (ar altraí 7.3 
milliún díobh) do Tháirgí Íocshláinte Guaiseacha ag an obair. Léirítear i staidéir go bhfuil sé 
trí huaire níos dóchúla go dtiocfaidh ailse (amhail ailse chíche, ailse fhuilghinte) ar oibrithe 
cúraim sláinte a láimhseálann drugaí cíteatocsaineacha (lena mbaineann gníomhaíocht 
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fhrithshiadach) agus go bhfuil a dhá oiread seans ann go gcaillfidh altraí a nochtar do 
dhrugaí cíteatocsaineacha leanbh.

Leasú 73

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – pointe -1al (nua)
Treoir 2004/37/CE
Iarscríbhinn II – pointe 1

An téacs atá ann Leasú

(-1ak) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad phointe 1 d'Iarscríbhinn II:

1. Ní mór don dochtúir agus/nó don 
údarás atá freagrach as faireachas sláinte a 
dhéanamh ar oibrithe a nochtar do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha a bheith 
ar an eolas faoi dhálaí nochta nó imthosca 
gach oibrí.

‘1. Ní mór don dochtúir agus/nó don 
údarás atá freagrach as faireachas sláinte a 
dhéanamh ar oibrithe a nochtar do 
charcanaiginí, do shó-ghineacha nó do 
shubstaintí atá tocsaineach maidir le 
síolrú a bheith ar an eolas faoi dhálaí 
nochta nó imthosca gach oibrí.’

Réasúnú

De réir meastacháin choimeádacha bunaithe ar an suirbhé a rinne Aireacht Saothair na 
Fraince in 2015 dar teideal SUMER, nochtar ar a laghad 1 % den lucht saothair i ngach tír 
den Aontas do shubstaint amháin, ar a laghad, atá tocsaineach don atáirgeadh ag an obair. 
Dá leathnófaí raon feidhme na Treorach maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha (CMD) 
chun go bhféadfaí substaintí atá tocsaineach maidir le síolrú a chur san áireamh, neartófaí 
an córas reatha maidir le sláinte agus sábháilteacht ceirde, bheadh comhleanúnachas 
dlíthiúil ann, agus dhéanfaí comhchuibhiú na reachtaíochta maidir le ceimiceáin a chur chun 
cinn ar leibhéal AE.

Leasú 74

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn – pointe 1 – an chuid réamhráiteach
Treoir 2004/37/CE
Iarscríbhinn III – pointe A – ró 4

An téacs atá ann 

Deannach 
silice 
criostalta 
inanálaithe

– – 0,1 – – – – – –
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Leasú

Deannach 
silice criostalta 
inanálaithe

– – 0,05 -– – – – - –

Réasúnú

Le Treoir (AE) 2017/2398, cuirtear d’oibleagáid ar Choimisiún an Aontais Eorpaigh 
meastóireacht a dhéanamh ar an ngá atá leis an teorainnluach le haghaidh deannach silice 
criostalta inanálaithe (RCS) a mhodhnú faoi 2022. Ó cuireadh san áireamh é in Iarscríbhinn 
III de Threoir 2004/37/CE in 2017, fanann an teorainnluach ag 0.1 mg/m³ in ainneoin go 
meastar go bhfaighidh 341,000 oibrí bás de bharr nochtadh ar an leibhéal sin idir 2010 agus 
2069. Ní chuirtear san áireamh san fhigiúr sin ach cásanna ailse scamhóg amháin, cé go 
meastar go mbeidh an bhásmhaireacht níos airde mar gheall ar ghalair eile arb é nochtadh is 
cúis leo. Tá teorainnluach náisiúnta níos ísle ag an Spáinn agus ag an bhFionlainn, agus ag 
tíortha eile nach bhfuil san Aontas (0,05 mg/m³) rud a léiríonn go bhfuil sé sin indéanta go 
teicniúil agus go heacnamaíoch. 
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MEABHRÁN MÍNIÚCHÁIN

Is í an ailse an chúis is mó atá le básanna a bhaineann leis an obair san Aontas Eorpach. De 
réir na sonraí, is iad na hailsí a bhaineann leis an obair atá ina gcúis le tuairim is 52 % de 
bhásanna ceirde gach bliain, i gcomparáid le galair chardashoithíocha atá ina gcúis le 24 % 
agus le galair eile atá ina gcúis le 22 %. 

Tá an comhrac in aghaidh na hailse ar cheann de na  tosaíochtaí atá ag an gCoimisiún don 
tréimhse 2019-2024. Go deimhin, de réir an Choimisiúin, féadfar 40 % de chásanna ailse san 
Eoraip a chosc. Ach cosaint níos fearr a áirithiú d’oibrithe, agus rioscaí a bhaineann leis an 
obair a laghdú nó a dhíothú, is fearr a bheifear in ann nochtadh oibrithe do shubstaintí só-
ghineacha nó carcanaigineacha a chosc. 

Tá aghaidh tugtha ag an gCoimisiún cheana féin ar an tsaincheist a bhaineann le nochtadh 
ceirde do shó-ghineacha agus do charcanaiginí agus trí thogra glactha aige d’fhonn Treoir 
2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair a thabhairt cothrom le dáta – an chéad togra i 
mí Bealtaine 2016, an dara togra i mí Eanáir 2017 agus an tríú togra i mí Aibreáin 2018.

Is é seo an ceathrú togra reachtach a bhaineann leis an treoir, agus féachann sé le 
teorainneacha nua nochta ceirde a bhunú do thrí shubstaint: aicrilinítríl, comhdhúile nicile 
agus beinséin. 

Ba dhíol sásaimh don rapóirtéir an togra ón gCoimisiún agus an t-athbhreithniú ar na 
teorainneacha nua nochta ceirde. Is é is aidhm do na hathruithe nua ar an treoir leibhéal nua 
cosanta ceirde a áirithiú do bhreis agus milliún oibrí ar fud an Aontais i roinnt mhaith 
earnálacha éagsúla, lena n-áirítear earnáil na hola, an earnáil teicstíle, earnáil na 
monaraíochta, earnáil na tógála agus earnáil na gceimiceán. Is díol sásaimh freisin go 
ndéantar idirdhealú idir codán in-análaithe agus codán in-ionanálaithe i gcás comhdhúile 
nicile, ina bhfuil teorainnluachanna éagsúla i bhfianaise na gcineálacha difriúla nochta agus 
guaise. 

Ina theannta sin, sa togra déantar foráil d’idirthréimhse iomchuí do chuideachtaí, ar 
idirthréimhsí éagsúla de réir na substainte iad, rud a chuideoidh le cuideachtaí iad féin a chur 
in oiriúint do na teorainnluachanna nua arna nglacadh. Mheas an Rapóirtéir go raibh sé 
tábhachtach cur chuige a ghlacadh lena n-éascófar an t-aistriú sin d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide agus do mhicrifhiontair. Ionas gur féidir na teorainnluachanna nua a bhaint 
amach, ní mór cur chuige sonrach a ghlacadh le haghaidh FBManna a bhfuil cumas teoranta 
airgeadais agus daonna acu. D’fhéadfadh sé gurbh iad dreasachtaí, tacaíocht agus uirlisí 
digiteacha an bealach is fearr chun riachtanais na gcuideachtaí sin a chomhlíonadh. 

Ar deireadh, mheas an rapóirtéir gur inmholta aghaidh a thabhairt ar shaincheist na dtáirgí 
íocshláinte guaiseacha (HMPanna) ar bhealach uaillmhianach. Gach bliain, d’fhéadfadh níos 
mó ná 12.7 milliún oibrí cúraim sláinte san Eoraip, ar altraí 7.3 milliún díobh, a bheith nochta 
do dhrugaí contúirteacha. Gabhann rioscaí arda sláinte leis na drugaí sin a bheith á láimhseáil, 
á n-ullmhú agus á dtabhairt do dhaoine ag oibrithe cúraim sláinte, rud a chiallaíonn, de réir 
staidéir, go bhfuil sé trí huaire níos dóchúla go dtiocfaidh ailse ar oibrithe cúraim sláinte. Ar 
na cúiseanna sin, tá an rapóirtéir i bhfabhar Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir a leasú, 
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chun go ndéanfar HMPanna a chur san áireamh. Ina theannta sin, iarann an rapóirtéir go 
dtabharfaí isteach treoirlínte lena ndéanfaí malartú faisnéise agus dea-chleachtas idir na 
Ballstáit agus bunú cláir de chuid an Aontais a chumasú, ina mbeidh sainmhíniú ar HMPanna 
agus liosta a nuashonraítear go rialta de HMPanna frith-neoplasmacha, imdhíon-sochtacha 
agus frithvíreasacha maille lena substaintí gníomhacha. Go deimhin, léirítear i staidéir nach 
bhfuil bearta reachtacha éifeachtach ach amháin nuair a bhíonn treoirlínte agus bearta 
míniúcháin neamhcheangailteacha ag gabháil leo mar is ceart. 

Ar deireadh, chuir an rapóirtéir in iúl athuair toilteanas na Parlaiminte aghaidh a thabhairt ar 
shaincheist na substaintí atá tocsaineach maidir le síolrú, saincheist a pléadh cheana féin sna 
hathbhreithnithe a rinneadh roimhe seo ach nár réitíodh go fóill. Agus an plé sin á thosú 
athuair, táthar ag súil go mbeadh comhreachtóirí in ann teacht ar réiteach iomchuí cothrom ar 
an bhfadhb sin.

TUAIRIM MHIONLAIGH

Ina gcáil mar ghrúpaí polaitiúla daonlathacha ar son na hEorpa, atá tiomanta d'oibrithe a 
chosaint ar rioscaí a bhaineann le nochtadh do shubstaintí díobhálacha ag an obair, tacaíonn 
PPE, S&D, Renew Europe, Verts/ALE agus The Left go hiomlán leis an athbhreithniú ar an 
Treoir maidir le Carcanaiginí agus Só-ghineacha arna tíolacadh ag an gCoimisiún Eorpach 
agus arna leasú ag Feisirí de Pharlaiminte na hEorpa. Ar an gcúis sin, tacóidh ár ngrúpaí 
polaitiúla leis an tuarascáil reachtach a shanntar do ZAMBELLI ó Ghrúpa ID. Mar sin féin, ní 
chiallaíonn ár dtacaíocht go bhfuil aon nasc ann leis an ngrúpa polaitiúil sin agus leis na 
seasaimh a chuireann sé in iúl, seasaimh atáimid go mór ina gcoinne. 
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ DLÍTHIÚLA

chuig an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear 
Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Gilles Lebreton
RÉASÚNÚ GEARR

Is í an ailse, bíodh sí bainteach leis an obair nó ná bíodh, an dara cúis bháis is coitianta i 
mBallstáit AE tar éis galair chardashoithíocha. Is í is cúis bháis do dhuine as gach ceathrar 
agus meastar gurb í ceann na cúiseanna is mó a bhíonn le bás anabaí. Tá tionchar aici ní 
hamháin ar shláinte an duine aonair agus ar shaol an teaghlaigh ach, chomh maith leis sin, ar 
na córais sláinte agus leasa shóisialaigh náisiúnta, ar bhuiséid stát, ar an táirgiúlacht agus ar 
fhás an gheilleagair.

Sa chomhthéacs sin, tá sé i gceist ag an gCoimisiún plean a thíolacadh chun an fhulaingt de 
dheasca an ghalair a laghdú agus chun cabhrú leis na Ballstáit dlús a chur leis an gcomhrac in 
aghaidh na hailse agus feabhas a chur ar an gcúram ailse.

I gcomhthéacs na hoibre, is an ailse is cúis le 52% de líon na mbásanna a bhaineann leis an 
obair a chláraítear gach bliain, i gcomparáid le 24% i gcás galair imshruthaithe, 22% i gcás 
galair eile agus 2% i gcás gortuithe.

Glacadh Treoir 2004/37/CE ar bhonn Airteagal 153(2)(b) CFAE d’fhonn sláinte agus 
sábháilteacht oibrithe a fheabhsú. Déantar foráil in Airteagal 16 maidir le teorainnluachanna a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 153(2) CFAE, le 
haghaidh na gcarcanaiginí nó na só-ghineach sin ar fad ar féidir é sin a dhéanamh ina leith.

Tá sé mar aidhm leis an togra atá á bhreithniú anseo feabhas a chur ar an leibhéal cosanta dá 
bhforáiltear sa treoir trí theorainnluachanna nua nó athbhreithnithe a thabhairt isteach.

Chuige sin, ghlac ceithre eagraíocht fostóirí páirt sa nós imeachta réamhchomhairliúcháin agus 
dheimhnigh siad go dtacaíonn siad leis na bearta atá ceaptha oibrithe a chosaint go héifeachtach 
ar an ailse cheirde, lena n-áirítear teorainneacha nochta ceirde (OELanna) ceangailteacha a 
shocrú ar leibhéal AE, ach leag siad béim, áfach, ar an ngá atá le luachanna comhréireacha a 
shocrú ar féidir iad a chur chun feidhme go teicniúil. Cé gur aithin na fostóirí go mbaineann 
critéir an Choimisiúin maidir le substaintí a chur in ord tosaíochta le hábhar, mhol siad gur 
cheart na critéir a bhaineann leis an indéantacht theicniúil agus eacnamaíoch a chur san áireamh 
freisin.

Ag teacht leis an mbéim atá á cur ar an tsláinte phoiblí, ní dhéantar foráil sa togra do chórais 
níos éadroime do mhicrifhiontair nó fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna). De réir 
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an Choimisiúin, i gcás na substaintí uile a chumhdaítear leis an athbhreithniú, ní bheidh sna 
hinfheistíochtaí a bheidh le déanamh ag FBManna ach sciar íosta dá láimhdeachas sa 60 
bliain amach romhainn. Ní bheadh deacrachtaí, b’fhéidir, ach ag líon an-bheag FBManna a 
bhíonn ag obair le comhdhúile nicile cloí leis an rogha thosaíochta. Ar an gcúis sin, rinneadh 
idirthréimhsí a bhfuil sé mar aidhm leo an tionchar a mhaolú a chur san áireamh i bpacáiste na 
roghanna tosaíochta.

Is iondúil go mbíonn na cuideachtaí lena mbaineann ar an eolas faoi na tosaíochtaí sláinte sin. 
Ach, i gcomhthéacs neamhchinnte eacnamaíoch agus sóisialta, teastaíonn soiléireacht agus 
cobhsaíocht dhlíthiúil uathu. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach, mar shampla, go mbeadh na 
sainmhínithe ar na táirgí agus na substaintí a chumhdaítear agus na bealaí ionanálaithe cruinn 
agus go leagfaí an clár ama síos roimh ré le haghaidh athbhreithnithe a d’fhéadfaí a 
dhéanamh.

Ar deireadh, is fiú aird a thabhairt ar na hiarrachtaí atá déanta ag an gCoimisiún míniú a 
thabhairt ar na tograí sin lena n-athbhreithnítear an treoir ó 2004 agus údar cuí a thabhairt leo.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí 
Sóisialta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Is é is aidhm do 
Threoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle45oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht a thagann as nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha san áit 
oibre. Leis an Treoir sin, déantar foráil 
maidir le leibhéal comhsheasmhach 
cosanta ar na rioscaí a bhaineann leis an 
nochtadh ceirde do charcanaiginí agus só-
ghineacha trí chreat de phrionsabail 
ghinearálta ionas gur féidir leis na Ballstáit 
a áirithiú go gcuirfear ceanglais íosta i 
bhfeidhm ar bhealach comhsheasmhach. Is 
é is aidhm do na ceanglais íosta sin oibrithe 
a chosaint ar leibhéal an Aontais. 
Féadfaidh na Ballstáit forálacha níos déine 
a shocrú.

(1) Is é is aidhm do 
Threoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle45 oibrithe a 
chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht a thagann as nochtadh do 
charcanaiginí, só-ghineacha nó substaintí 
atá tocsaineach maidir le síolrú san áit 
oibre. Leis an Treoir sin, déantar foráil 
maidir le leibhéal comhsheasmhach 
cosanta ar na rioscaí a bhaineann leis an 
nochtadh ceirde do charcanaiginí, só-
ghineacha nó substaintí atá tocsaineach 
maidir le síolrú trí bhíthin chreat na 
bprionsabal ginearálta ionas gur féidir leis 
na Ballstáit a áirithiú go gcuirfear na 
ceanglais íosta i bhfeidhm ar bhealach 
comhsheasmhach. Is é is aidhm do na 
ceanglais íosta sin oibrithe a chosaint ar 
leibhéal an Aontais. Féadfaidh na Ballstáit 
forálacha níos déine a shocrú. Ba cheart 
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na ceanglais íosta sin a bhunú tar éis dul i 
gcomhairle leis na geallsealbhóirí 
eacnamaíocha agus sóisialta lena 
mbaineann agus ba cheart iad a bheith 
bunaithe ar luachanna agus nósanna 
imeachta comhréireacha atá indéanta go 
teicniúil, ar mhaithe le sláinte agus 
sábháilteacht na n-oibrithe.

_________________ _________________
45 Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar 
leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de 
Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) 
(IO L 158, 30.4.2004, lch. 50).

45 Treoir 2004/37/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2004 maidir le hoibrithe a 
chosaint ar na rioscaí a bhaineann le 
nochtadh do charcanaiginí nó do shó-
ghineacha ag an obair (an séú Treoir ar 
leith de réir bhrí Airteagal 16(1) de 
Threoir 89/391/CEE ón gComhairle) 
(IO L 158, 30.4.2004, lch. 50).

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Ba cheart a chur san áireamh in 
oibleagáidí na bhfostóirí a leagtar síos sa 
Treoir seo go bhfuil acmhainní teoranta 
airgeadais, teicniúla agus daonna ag 
micrifhiontair agus FBManna, ar 
tromlach mór na bhfiontar san Aontas 
iad. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit 
measúnú a dhéanamh ar an tionchar atá 
ag cur chun feidhme na Treorach seo 
agus ar an ualach riaracháin gaolmhar a 
chuirtear ar na fiontair sin, chun a 
áirithiú nach ndéanfar difear díréireach 
dóibh, agus béim ar leith á leagan ar 
mhicrifhiontair, agus ba cheart dóibh 
torthaí na measúnuithe sin a fhoilsiú. Ar 
an gcaoi sin, ba cheart go n-áiritheodh na 
Ballstáit go dtugtar cosaint chomhionann 
do gach oibrí agus go ndéanfaidís 
comhlíonadh na micrifhiontar agus na 
FBManna a éascú. Sa chomhthéacs sin, 
d’fhéadfadh bearta sonracha, amhail 
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dreasachtaí agus uirlisí digiteacha, 
cabhrú le FBManna agus micrifhiontair 
na hoibleagáidí a leagtar síos i 
dTreoir 2004/37/CE a chomhlíonadh a 
thuilleadh agus dul chun cinn a 
dhéanamh i dtreo na rioscaí a bhaineann 
le nochtadh do charcanaiginí nó só-
ghineacha san áit oibre a dhíothú.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Le Prionsabal 10 de Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta46, a rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le 
chéile ag an gCruinniú Mullaigh Sóisialta 
do Phoist Chóra agus d'Fhás an 
17 Samhain 2017, déantar foráil maidir le 
ceart na n-oibrithe chun ardleibhéal cosanta 
dá sláinte agus dá sábháilteacht ag an 
obair, lena n-áirítear cosaint ar nochtadh do 
charcanaiginí agus do shó-ghineacha san 
áit oibre.

(2) Le Prionsabal 10 de Cholún 
Eorpach na gCeart Sóisialta46, a rinne 
Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus 
an Coimisiún a fhógairt i gcomhpháirt le 
chéile ag an gCruinniú Mullaigh Sóisialta 
do Phoist Chóra agus d’Fhás an 
17 Samhain 2017, déantar foráil maidir le 
ceart na n-oibrithe chun timpeallachta 
oibre atá sábháilte, sláintiúil agus 
oiriúnaithe go cuí, rud a chiallaíonn 
ardleibhéal cosanta dá sláinte agus dá 
sábháilteacht ag an obair, lena n-áirítear 
cosaint ar nochtadh do charcanaiginí agus 
só-ghineacha san áit oibre.

_________________ _________________
46 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, mí 
na Samhna 2017; tá sé le fáil anseo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf

46 Colún Eorpach na gCeart Sóisialta, mí 
na Samhna 2017; tá sé le fáil anseo: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/social-summit-european-
pillar-social-rights-booklet_en.pdf.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Is gné thábhachtach iad 
teorainnluachanna ceangailteacha um 

(3) Is gné thábhachtach iad 
teorainnluachanna ceangailteacha um 
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nochtadh ceirde de na socruithe ginearálta 
a bhaineann le hoibrithe a chosaint a 
bunaíodh le Treoir 2004/37/CE agus ní 
ceadmhach na teorainnluachanna sin a 
shárú. Ba cheart teorainnluachanna agus 
forálacha eile atá ábhartha go díreach a 
bhunú le haghaidh na gcarcanaiginí nó só-
ghineach sin uile ar ina leith atá an 
fhaisnéis, lena n-áirítear sonraí eolaíocha 
agus teicniúla, ar fáil gur féidir sin a 
dhéanamh.

nochtadh ceirde de na socruithe ginearálta 
a bhaineann le hoibrithe a chosaint a 
bunaíodh le Treoir 2004/37/CE agus ní 
ceadmhach na teorainnluachanna sin a 
shárú. I bhfianaise na bhforbairtí 
sóisialta, eacnamaíocha agus 
teicneolaíochta, ba cheart 
teorainnluachanna agus forálacha eile a 
bhaineann go díreach le 
teorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde a bhunú le haghaidh na 
gcarcanaiginí nó na só-ghineach sin uile ar 
ina leith atá an fhaisnéis, lena n-áirítear 
sonraí eolaíocha agus teicniúla, ar fáil gur 
féidir sin a dhéanamh, d’fhonn dlús a chur 
leis na hiarrachtaí atá ar bun oibrithe 
agus sochaithe a chosaint ar na rioscaí 
ceirde ar fad a d’fhéadfadh a bheith ann.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá comhlíonadh na 
dteorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde gan dochar do na 
hoibleagáidí eile atá ar fhostóirí de bhun 
Threoir 2004/37/CE, amhail úsáid 
carcanaiginí agus só-ghineach san áit oibre 
a laghdú, nochtadh oibrithe do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha a chosc 
nó a laghdú, agus na bearta ba cheart a 
chur chun feidhme chun na críche sin. A 
mhéid is féidir go teicniúil, ba cheart a 
áireamh ar na bearta sin substaint, meascán 
nó próiseas a chur in ionad na carcanaigine 
nó an tsó-ghinigh nach bhfuil contúirteach 
nó nach bhfuil chomh contúirteach 
céanna do shláinte oibrithe, córas dúnta a 
úsáid, nó bearta eile a bhfuil sé d'aidhm acu 
leibhéal nochta oibrithe a laghdú.

(4) Tá comhlíonadh na 
dteorainnluachanna ceangailteacha um 
nochtadh ceirde gan dochar do na 
hoibleagáidí eile atá ar fhostóirí de bhun 
Threoir 2004/37/CE, amhail úsáid 
carcanaiginí agus só-ghineach san áit oibre 
a laghdú, nochtadh oibrithe do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha a chosc 
nó a laghdú, agus na bearta ba cheart a 
chur chun feidhme chun na críche sin.  A 
mhéid is féidir go teicniúil, ba cheart a 
áireamh ar na bearta sin substaint, meascán 
nó próiseas a chur in ionad na carcanaigine 
nó an tsó-ghinigh nach bhfuil contúirteach 
do shláinte oibrithe, córas dúnta a úsáid, nó 
bearta eile a bhfuil sé mar aidhm leo 
leibhéal nochta oibrithe a laghdú nó a 
dhíothú. Ba cheart cláir thaighde sa 
réimse sin, go háirithe maidir leis na 
rioscaí do shláinte na n-oibrithe, a bheith 
incháilithe lena gcistiú faoi phleananna 
téarnaimh náisiúnta agus Eorpacha 
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amach anseo.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Leis an Treoir seo, tugtar 
soiléireacht níos fearr d’oibrithe, 
d’fhostóirí agus d’údaráis 
forfheidhmiúcháin agus cuidítear le 
cothroime iomaíochta a chruthú 
d’oibreoirí eacnamaíocha, rud a mbeidh 
tionchar dearfach aige ar fhigiúirí 
fostaíochta agus ar an ngeilleagar.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ina theannta sin, is gá breithniú a 
dhéanamh ar chonairí ionsúcháin eile 
seachas ionanálú i gcás na gcarcanaiginí 
agus na só-ghineach uile, lena n-áirítear go 
bhféadfaidís dul tríd an gcraiceann, chun 
an leibhéal cosanta is fearr is féidir a 
áirithiú.

(7) Ina theannta sin, is gá breithniú a 
dhéanamh ar chonairí ionsúcháin eile 
seachas ionanálú i gcás na gcarcanaiginí 
agus na só-ghineach uile, lena n-áirítear go 
bhféadfaidís dul tríd an gcraiceann nó trí 
na seicní múcasacha, chun an leibhéal 
cosanta is fearr is féidir a áirithiú.

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) D’fhéadfadh oibrithe a bheith 
nochta do mheascán substaintí 
contúirteacha, rud a d’fhéadfadh na 
rioscaí dá sláinte a mhéadú. I gcás 
nochtadh do shubstaintí contúirteacha in 
éineacht, ba cheart na rialacha a oiriúnú 



RR\1228417GA.docx 65/72 PE661.965v03-00

GA

agus na teorainnluachanna a ísliú chun 
na héifeachtaí le chéile a chur san 
áireamh.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Sásaíonn beinséin na critéir lena cur 
in aicme charcanaigineach (catagóir 1A) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Is féidir beinséin a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Ba 
cheart an teorainnluach a leagadh amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann le 
Treoir 2004/37/CE le haghaidh beinséine a 
leasú i bhfianaise sonraí eolaíocha níos 
nuaí agus is iomchuí an nodaireacht 
craicinn a choinneáil. Chomhaontaigh 
ACSH fiúntas an bhithfhaireacháin le 
haghaidh beinséine bunaithe ar an tuairim 
ó RAC. Ba cheart é sin a chur san áireamh 
agus treoir á forbairt maidir le húsáid 
phraiticiúil an bhithfhaireacháin.

(13) Sásaíonn beinséin na critéir lena cur 
in aicme charcanaigineach (catagóir 1A) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaigin í de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Is féidir beinséin a 
ionsú tríd an gcraiceann chomh maith. Ba 
cheart an teorainnluach a leagadh amach in 
Iarscríbhinn III a ghabhann le 
Treoir 2004/37/CE le haghaidh beinséine a 
leasú i bhfianaise sonraí eolaíocha níos 
nuaí faoin 1 Eanáir 2030 ar a dhéanaí, i 
gcomhréir leis an tuairim ó ACSH, agus is 
iomchuí an nodaireacht craicinn a 
choinneáil. Chomhaontaigh ACSH fiúntas 
an bhithfhaireacháin le haghaidh beinséine 
bunaithe ar an tuairim ó RAC. Ba cheart é 
sin a chur san áireamh agus treoir á forbairt 
maidir le húsáid phraiticiúil an 
bhithfhaireacháin.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Maidir le beinséin, d'fhéadfadh sé 
gur dheacair cloí le teorainnluach leasaithe 
0.2 ppm (0.66 mg/m³) i roinnt earnálacha 
sa ghearrthéarma. Ba cheart idirthréimhse 
4 bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach a thabhairt isteach. Ar feadh na 
tréimhse idir 2 bhliain agus 4 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach, ba cheart 

(14) Maidir le beinséin, d’fhéadfadh sé 
gur dheacair cloí le teorainnluach leasaithe 
0.2 ppm (0.66 mg/m³), atá níos ísle ná an 
luach roimhe seo a bhí comhionann le 
1 ppm (3,25mg/m3), i roinnt earnálacha sa 
ghearrthéarma, agus gur dheacair do roinnt 
gnóthas déanamh amhlaidh freisin, go 
háirithe micrifhiontair agus FBManna. 
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teorainnluach 0.5 ppm (1.65 mg/m³) a 
bheith infheidhme.

Ba cheart idirthréimhse 4 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach a thabhairt 
isteach dá bhrí sin. Ar feadh na tréimhse 
idir 2 bhliain agus 4 bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach, ba cheart 
teorainnluach 0.5 ppm (1.65 mg/m³) a 
bheith infheidhme.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Sásaíonn cobalt agus comhdhúile 
cóbailt na critéir lena gcur in aicme 
charcanaigineach (catagóir 1B) i 
gcomhréir le Rialachán (CE) 
Uimh. 1272/2008 agus, dá bhrí sin, is 
carcanaiginí iad de réir bhrí 
Threoir 2004/37/CE. Ar bhonn na 
faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear sonraí 
eolaíocha agus teicniúla, is féidir 
teorainnluachanna a leagan síos le 
haghaidh na gcarcanaiginí sin. 
D’fhéadfadh íogrú craicinn agus íogrú na 
conaire riospráide teacht as nochtadh do 
chobalt agus comhdhúile cóbailt in 
áiteanna oibre. Dá bhrí sin, is iomchuí 
teorainnluachanna a bhunú le haghaidh 
chodáin in-ionanálaithe agus in-análaithe 
araon an chobailt agus na gcomhdhúl 
cobailt i gcomhthéacs 
Threoir 2004/37/CE.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart grinnscrúdú agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar na 
teorainnluachanna a bunaíodh sa Treoir seo 
go rialta chun comhsheasmhacht le 

(16) Ba cheart grinnscrúdú a dhéanamh 
ar na teorainnluachanna a bunaíodh sa 
Treoir seo go rialta agus athbhreithniú 
docht a dhéanamh orthu gach 5 bliana ar 
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Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 a 
áirithiú49.

bhonn an dul chun cinn atá déanta ó 
thaobh an eolais agus na teicneolaíochta 
de, chun comhsheasmhacht leanúnach le 
Rialachán (CE) Uimh. 1907/200649 agus le 
forbairtí sóisialta, eacnamaíocha agus 
teicneolaíochta a áirithiú.

__________________ __________________
49 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, 
Meastóireacht, Údarú agus Srianadh 
Ceimiceán. Le fáil ag: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

49 Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, 
Meastóireacht, Údarú agus Srianadh 
Ceimiceán. Le fáil ag: https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006
R1907

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Ba cheart go ráthófaí leis na 
hidirthréimhsí dá bhforáiltear sa Treoir 
seo go bhféadfaí bearta iomchuí a 
dhéanamh chun na hathruithe agus an 
phleanáil infheistíochta is gá a thuar, rud 
a sheachnódh iarmhairtí diúltacha do 
chuideachtaí agus d’oibrithe. I gcás 
FBManna agus micrifhiontar, mar 
shampla, ba cheart go gcuideodh 
idirthréimhsí le haghaidh substaintí 
áirithe leo dul i ngleic le dúshláin 
shonracha theicniúla agus infheistíochtaí 
a phleanáil fada go leor roimh ré.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Ós rud é nach féidir leis na 
Ballstáit cuspóir na Treorach seo, amhail 

(17) Ós rud é gur féidir leis na Ballstáit 
cuspóir na Treorach seo, eadhon oibrithe a 
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oibrithe a chosaint ar rioscaí dá sláinte agus 
dá sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thiocfadh chun cinn, nó 
ar dóigh go dtiocfaidh siad chun cinn mar 
iarmhairtí a bhaineann le nochtadh do 
charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an 
obair, a bhaint amach go leordhóthanach, 
agus de bharr a fairsinge agus a 
héifeachtaí, gur fearr is féidir iad a bhaint 
amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an 
tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta, mar a leagtar amach 
san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo 
thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir 
sin a ghnóthú.

chosaint ar rioscaí dá sláinte agus dá 
sábháilteacht, lena n-áirítear rioscaí den 
sórt sin a chosc, a thagann chun cinn nó ar 
dócha go dtiocfaidh siad chun cinn de 
dheasca nochtadh do charcanaiginí nó do 
shó-ghineacha ag an obair, a ghnóthú agus, 
de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur 
fearr fós is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, mar a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a 
bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a 
ghnóthú. In aon chás, is ceanglais íosta 
iad na bearta sin agus ní bhaineann siad 
an ceart de na Ballstáit forálacha níos 
cosantaí a thabhairt isteach.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) Ós rud é go bhfuil sé beartaithe 
ceanglais íosta a leagan amach le 
forálacha na Treorach seo, ní chuireann 
an Treoir seo cosc ar na Ballstáit 
forálacha níos cosantaí a thabhairt 
isteach.
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