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PR_COD_1amCom

Eochair do na siombailí a úsáidtear

* 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

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 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 ann cheana agus má tá sé i gceist é a leasú leis 
an 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 le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear 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 arb 
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 maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

(An 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)0829),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0421/2020),

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

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, 
ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0289/2021),

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

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.
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Leasú 1

Togra le haghaidh treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE ón 
gComhairle17 do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a raibh an Treoir 
sin dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
shuaitheann oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE ón 
gComhairle17 do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a raibh an Treoir 
sin dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu, 
freagairt dóibh agus teacht aniar uathu, ar 
teagmhais iad a d’fhéadfadh soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha ag an eintiteas 
criticiúil, saorghluaiseacht seirbhísí fíor-
riachtanacha agus feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh a shuaitheadh. 

_________________ _________________
17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.
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Leasú 2

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairt 
shíorathraitheach na sceimhlitheoireachta 
agus idirspleáchais mhéadaitheacha idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe i ngeall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
rud a mhéadaíonn minicíocht agus méid na 
n-eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid a 
d’fhéadfadh acmhainn agus éifeachtúlacht 
cineálacha áirithe bonneagair a laghdú 
mura bhfuil bearta athléimneachta nó 
oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis sin, 
ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát.

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, ní bhíonn na heintitis a 
fheidhmíonn na bonneagair sin feistithe go 
leormhaith i gcónaí chun dul i ngleic leis 
na rioscaí atá ann faoi láthair agus a 
mheastar a bheidh ann amach anseo maidir 
lena n-oibríochtaí, ar rioscaí iad a 
d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairtí 
síorathraitheacha éagsúla agus 
sceimhlitheoireachta agus idirspleáchais 
mhéadaitheacha idir bonneagair agus 
earnálacha, chomh maith le riosca fisiceach 
méadaithe i ngeall ar thubaistí nádúrtha 
agus ar an athrú aeráide, rud a mhéadaíonn 
minicíocht agus méid na n-eachtraí 
adhaimsire agus a chruthaíonn athruithe 
fadtéarmacha ar an meán-aeráid a 
d’fhéadfadh acmhainn, éifeachtúlacht agus 
saolré cineálacha áirithe bonneagair a 
laghdú mura bhfuil bearta athléimneachta 
nó oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis 
sin, ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát. Ar leibhéal an Aontais, níl aon 
liosta aitheanta ar leith ann de na 
hearnálacha bonneagair chriticiúil. Ina 
ionad sin, cumhdaítear earnálacha 
éagsúla le gníomhartha éagsúla dlí.

_________________ _________________
19 An Clár Eorpach um Bonneagar 
Criticiúil a Chosaint (EPCIP).

19 An Clár Eorpach um Bonneagar 
Criticiúil a Chosaint (EPCIP).
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Leasú 3

Togra le haghaidh treorach
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Tá gné uile-Eorpach ag 
bonneagair chriticiúla áirithe, amhail an 
Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht 
Aerloingseoireachta, Eurocontrol, agus 
Córas Loingseoireachta Satailíte 
Domhanda an Aontais Eorpaigh, Galileo.

Leasú 4

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 
agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu. Dá bhrí sin, ní chumhdaítear 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, an táirgthe, na 
próiseála agus an tseachadta bia, agus na 
sláinte, i ngnéithe áirithe den riarachán 
poiblí, agus in earnáil an spáis a mhéid a 
bhaineann le soláthar seirbhísí áirithe atá 
ag brath ar bhonneagair ar talamh atá faoi 
úinéireacht na mBallstát nó páirtithe 
príobháideacha agus atá á mbainistiú acu 
agus á n-oibriú acu. Dá bhrí sin, ní 
chumhdaítear bonneagair atá faoi 
úinéireacht an Aontais mar chuid dá chláir 
spáis nó atá faoi úinéireacht duine nó grúpa 
eile thar ceann an Aontais, nó bonneagair 
atá á mbainistiú agus á n-oibriú ag an 
Aontas nó thar ceann an Aontais. 
Ciallaíonn na hidirspleáchais sin go 
bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
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amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe i 
leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag 
baint leo, sochaithe atá ag éirí níos 
idirspleáiche de réir a chéile.

bheith ag aon suaitheadh ar sheirbhísí fíor-
riachtanacha, go fiú suaitheadh a 
bhaineann le heintiteas nó earnáil amháin, 
éifeachtaí a d’fhéadfadh drochthionchar 
forleathan marthanach a imirt ar 
sheachadadh seirbhísí ar fud an mhargaidh 
inmheánaigh. Léirigh paindéim COVID-19 
a leochailí atá ár sochaithe i leith rioscaí a 
bhfuil dóchúlacht íseal ag baint leo, 
sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de 
réir a chéile.

Leasú 5

Togra le haghaidh treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu, 
agus is ag dul in olcas de réir a chéile atá 
an fhadhb sin. De bharr go bhfuil 
ceanglais slándála níos solúbtha ag roinnt 
Ballstát ar na heintitis sin, ní hamháin go 
bhfuil baol ann go n-imreofaí tionchar 
diúltach ar choinneáil ar bun feidhmeanna 
sochaíocha nó gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha ríthábhachtacha ar fud an 
Aontais, ach cuirtear bac ar fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh. Meastar gur 
eintitis chriticiúla iad cineálacha 
comhchosúla eintiteas i roinnt Ballstát ach 
ní amhlaidh atá i mBallstáit eile, agus tá na 
heintitis sin a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi réir ceanglais éagsúla i 
mBallstáit éagsúla. Mar thoradh air sin, 
cuirtear ualach breise riaracháin ar 
chuideachtaí a fheidhmíonn thar 
theorainneacha, go háirithe ar chuideachtaí 
atá gníomhach i mBallstáit a bhfuil 
ceanglais níos déine acu.

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu. 
De bharr go bhfuil ceanglais slándála níos 
solúbtha ag roinnt Ballstát ar na heintitis 
sin, ní hamháin go dtagann leibhéil 
éagsúla athléimneachta as sin ach go n-
imríonn sé tionchar diúltach freisin ar 
choinneáil ar bun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, agus 
eascraíonn iomaíocht éagórach mar aon 
le bacainní ar fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh as. Is féidir le hinfheisteoirí 
agus le cuideachtaí brath ar eintitis 
chriticiúla atá athléimneach, agus muinín 
a bheith acu astu, agus tá an iontaofacht 
agus an mhuinín ina gclocha coirnéil de 
mhargadh inmheánach dea-fheidhmiúil. 
Meastar gur eintitis chriticiúla iad 
cineálacha comhchosúla eintiteas i roinnt 
Ballstát ach ní amhlaidh atá i mBallstáit 
eile, agus tá na heintitis sin a 
shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
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háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu. Dá bhrí sin, beidh sé mar thoradh ar 
chreat de chuid an Aontais go mbainfear 
cothrom na Féinne amach d’eintitis 
chriticiúla ar fud an Aontais.

Leasú 6

Togra le haghaidh treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú.

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun 
soláthar agus saorghluaiseacht seirbhísí 
fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú agus chun feabhas a chur ar an 
gcomhar trasteorann idir údaráis inniúla. 
Tá sé ríthábhachtach go seasfadh na 
rialacha sin an aimsir. Chun na críche 
sin, tá sé mar aidhm leis an Treoir seo 
eintitis chriticiúla a dhéanamh 
athléimneach, agus ar an gcaoi sin 
feabhas a chur ar an gcumas atá iontu a 
áirithiú go soláthrófar seirbhísí fíor-
riachtanacha ar bhonn leanúnach i 
bhfianaise sraith éagsúil rioscaí. Trí 
íosrialacha a leagan síos, cuireann an 
Treoir seo ar chumas na mBallstát 
rialacha níos déine a ghlacadh nó a 
choinneáil chun soláthar seirbhísí fíor-
riachtanacha sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú agus athléimneacht eintiteas 
criticiúil a fheabhsú.

Leasú 7

Togra le haghaidh treorach
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun an cuspóir sin a bhaint (6) Chun an cuspóir sin a bhaint 
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amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint ar cheart dóibh a 
bheith faoi réir ceanglais shonracha agus 
formhaoirseacht shonrach, ach ar cheart 
dóibh freisin tacaíocht agus treoir shonrach 
a fháil atá dírithe ar ardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach i bhfianaise 
na rioscaí ábhartha uile.

amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint a sholáthraíonn 
seirbhísí fíor-riachtanacha sna 
hearnálacha agus na fo-earnálacha a 
leagtar amach san Iarscríbhinn a 
ghabhann leis an Treoir seo. Ba cheart do 
na heintitis chriticiúla sin a bheith faoi 
réir ceanglais shonracha agus 
formhaoirseacht shonrach, ach ba cheart 
dóibh freisin tacaíocht agus treoir shonrach 
a fháil atá dírithe ar ardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach i bhfianaise 
na rioscaí ábhartha uile.

Leasú 8

Togra le haghaidh treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá earnálacha áirithe den 
gheilleagar, amhail an fuinneamh agus an 
t-iompar, á rialáil cheana féin nó féadfar 
iad a rialáil amach anseo le gníomhartha 
earnáilsonracha de chuid dhlí an Aontais 
ina bhfuil rialacha a bhaineann le gnéithe 
áirithe d’athléimneacht eintiteas atá ag 
feidhmiú sna hearnálacha sin. Chun 
aghaidh a thabhairt, ar bhealach 
cuimsitheach, ar athléimneacht na n-
eintiteas sin atá criticiúil d’fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh, ba cheart na 
bearta earnáilsonracha sin a chomhlánú leis 
na bearta dá bhforáiltear sa Treoir seo, rud 
a chruthaíonn creat uileghabhálach lena 
dtugtar aghaidh ar athléimneacht eintiteas 
criticiúil i ndáil le gach cineál guaise, is é 
sin le rá, guaiseacha nádúrtha agus de 
dhéantús an duine, guaiseacha taismeacha 
agus d’aon ghnó.

(7) Tá earnálacha áirithe den 
gheilleagar, amhail an fuinneamh agus an 
t-iompar, á rialáil cheana féin nó féadfar 
iad a rialáil amach anseo le gníomhartha 
earnáilsonracha de chuid dhlí an Aontais 
ina bhfuil rialacha a bhaineann le gnéithe 
áirithe d’athléimneacht eintiteas atá ag 
feidhmiú sna hearnálacha sin. Chun 
aghaidh a thabhairt, ar bhealach 
cuimsitheach, ar athléimneacht na n-
eintiteas sin atá criticiúil d’fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh, ba cheart a 
mheas gur lex specialis iad na bearta 
earnáilsonracha sin agus ba cheart iad a 
chomhlánú leis na bearta dá bhforáiltear sa 
Treoir seo, rud a chruthaíonn creat 
uileghabhálach lena dtugtar aghaidh ar 
athléimneacht eintiteas criticiúil i ndáil le 
gach cineál guaise, is é sin le rá, 
guaiseacha nádúrtha agus de dhéantús an 
duine, guaiseacha taismeacha agus d’aon 
ghnó.

Leasú 9
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Togra le haghaidh treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 [Treoir atá beartaithe maidir 
le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais; (dá 
ngairtear “Treoir NIS 2” anseo feasta)], 
nuair is féidir. I bhfianaise a mhinice is atá 
cibear-rioscaí agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo, 
forchuirtear le Treoir NIS 2 ceanglais 
chuimsitheacha ar thacar mór eintiteas 
chun a gcibearshlándáil a áirithiú. Ós rud é 
go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar an 
gcibearshlándáil i dTreoir NIS 2, ba cheart 
na hábhair a chumhdaítear léi a eisiamh ó 
raon feidhme na Treorach seo, gan dochar 
don chóras sainiúil le haghaidh eintitis in 
earnáil an bhonneagair dhigitigh.

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 [Treoir atá beartaithe maidir 
le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais; (dá 
ngairtear “Treoir NIS 2” anseo feasta)], 
nuair is féidir. I bhfianaise a mhinice is atá 
cibear-rioscaí agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo, 
forchuirtear le Treoir NIS 2 ceanglais 
chuimsitheacha ar thacar mór eintiteas 
chun a gcibearshlándáil a áirithiú. Ós rud é 
go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar an 
gcibearshlándáil i dTreoir NIS 2, ba cheart 
na hábhair a chumhdaítear léi a eisiamh ó 
raon feidhme na Treorach seo, gan dochar 
don chóras sainiúil le haghaidh eintitis in 
earnáil an bhonneagair dhigitigh. Dá 
thoradh sin, beidh na húdaráis inniúla 
arna n-ainmiú faoi Threoir NIS 2 
freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar 
eintitis arna sainaithint mar eintitis 
chriticiúla nó eintitis is comhionann le 
heintitis chriticiúla faoin Treoir sin a 
mhéid a bhaineann le nithe a thagann 
faoi raon feidhme na Treorach sin.

_________________ _________________
20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

Leasú 10

Togra le haghaidh treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(10) D’fhonn cur chuige cuimsitheach a 
áirithiú i leith athléimneacht eintiteas 
criticiúil, ba cheart straitéis a bheith ag 
gach Ballstát ina leagtar amach cuspóirí 
agus bearta beartais atá le cur chun 
feidhme. Chun an méid sin a bhaint amach, 
ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go 
ndéanfar foráil lena straitéisí 
cibearshlándála maidir le creat beartais le 
haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-
údarás inniúil faoin Treoir seo agus an 
ceann faoi Threoir NIS 2 i gcomhthéacs 
comhroinnt faisnéise maidir le teagmhais 
agus cibearbhagairtí agus maidir le 
cúraimí maoirseachta a fheidhmiú.

(10) D’fhonn cur chuige cuimsitheach a 
áirithiú i leith athléimneacht eintiteas 
criticiúil, ba cheart straitéis a bheith ag 
gach Ballstát ina leagtar amach cuspóirí 
agus bearta beartais atá le cur chun 
feidhme. Chun an méid sin a bhaint amach, 
agus aird á tabhairt ar chineál hibrideach 
an iliomad bagairtí agus ar straitéis an 
Aontais maidir le hathléimneacht a 
d’ullmhaigh an Grúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil, arna bhunú leis an 
Treoir seo, ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú go ndéanfar foráil lena straitéisí 
maidir le creat beartais le haghaidh 
comhordú feabhsaithe idir údaráis inniúla 
na mBallstát faoin Treoir seo agus an 
ceann faoi Threoir NIS 2, lena n-áirítear 
comhroinnt faisnéise maidir le teagmhais 
agus bagairtí agus maidir le cúraimí 
maoirseachta a fheidhmiú.

Leasú 11

Togra le haghaidh treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, lena n-áirítear rioscaí trasearnála 
agus trasteorann, idir rioscaí nádúrtha 
agus de dhéantús an duine, a d’fhéadfadh 
difear a dhéanamh do sholáthar seirbhísí 
fíor-riachtanacha, lena n-áirítear timpistí, 
bagairtí hibrideacha, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
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measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Ba cheart torthaí an mheasúnaithe 
riosca a úsáid i bpróiseas sainaitheantais na 
n-eintiteas criticiúil agus ba cheart na 
torthaí a úsáid chun cabhrú leis na heintitis 
sin ceanglais athléimneachta na Treorach 
seo a chomhlíonadh.

agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta, insíothlú 
coiriúil agus sabaitéireacht. Agus na 
measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Níor cheart do na Ballstáit aon 
ghnáthriosca gnó d’oibríochtaí a 
eascraíonn as dálaí an mhargaidh, ná aon 
riosca a eascraíonn as an gcinnteoireacht 
dhaonlathach, a mheas mar riosca. Ba 
cheart torthaí an mheasúnaithe riosca a 
úsáid i bpróiseas sainaitheantais na n-
eintiteas criticiúil agus ba cheart na torthaí 
a úsáid chun cabhrú leis na heintitis sin 
ceanglais athléimneachta na Treorach seo a 
chomhlíonadh. Arna iarraidh sin dó, ba 
cheart don Choimisiún a bheith in ann 
saineolas comhairleach a chur ar fáil 
d’eintitis atá bunaithe i dtríú tíortha 
freisin.

Leasú 12

Togra le haghaidh treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos 
lenar féidir eintitis chriticiúla a shainaithint 
go comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir a leagan síos chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint. Ar mhaithe le 
héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
íosrialacha comhchuibhithe a leagan síos 
lenar féidir eintitis chriticiúla a shainaithint 
go comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir agus modheolaíochtaí 
coiteanna a leagan síos ar bhealach 
trédhearcach chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint. Ar mhaithe le héifeachtacht, 
éifeachtúlacht, comhsheasmhacht agus 
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leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart rialacha 
iomchuí a leagan síos maidir le fógra a 
thabhairt agus maidir le comhar a 
bhaineann leis an sainaithint sin, chomh 
maith leis na hiarmhairtí dlíthiúla a 
bhaineann leis. Chun é a chur ar a chumas 
don Choimisiúin measúnú a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm ceart na Treorach seo, ba 
cheart do na Ballstáit faisnéis ábhartha a 
chur faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
bhealach atá chomh mionsonraithe agus 
chomh sonrach agus is féidir, agus, in aon 
chás, liosta na seirbhísí fíor-riachtanacha, 
an líon eintiteas criticiúil a sainaithníodh i 
ngach earnáil agus fo-earnáil dá dtagraítear 
san Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

Leasú 13

Togra le haghaidh treorach
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2019/452 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a, a bhunaíonn creat chun 
infheistíochtaí díreacha coigríche isteach 
san Aontas a scagadh, tá an bhagairt a 
d’fhéadfadh a bheith ag úinéireacht 
eachtrach ar bhonneagar criticiúil 
laistigh den Aontas le haithint toisc go 
mbraitheann seirbhísí, an geilleagar agus 
saorghluaiseacht agus sábháilteacht 
shaoránaigh an Aontais ar fheidhmiú 
ceart an bhonneagair chriticiúil. Tá sé 
ríthábhachtach go mbeadh na Ballstáit 
agus an Coimisiún ar an airdeall maidir 
le hinfheistíochtaí airgeadais a dhéanann 
tíortha iasachta in oibriú eintiteas 
criticiúil laistigh den Aontas agus na 
hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ag 
infheistíochtaí den sórt sin ar an gcumas 
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suaití suntasacha a chosc.
_________________
1a Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Márta 2019 lena gcuirtear ar bun creat 
maidir le hinfheistíochtaí díreacha 
coigríche isteach san Aontas a scagadh 
(IO L 79I , 21.3.2019, lch. 1).

Leasú 14

Togra le haghaidh treorach
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Le acquis sheirbhísí airgeadais an 
Aontais, bunaítear ceanglais 
chuimsitheacha ar eintitis airgeadais chun 
bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí go léir a 
mbíonn ar na heintitis aghaidh a thabhairt 
orthu, lena n-áirítear rioscaí oibríochtúla, 
agus chun leanúnachas gnó a áirithiú. 
Áirítear leis sin gnéithe de Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle22, Treoir 2014/65/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24, chomh maith le 
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle25 agus Treoir 2013/36/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26. Mhol an Coimisiún le 
déanaí an creat sin a chomhlánú Rialachán 
XX/YYYY ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle [an Rialachán atá beartaithe 
maidir le hathléimneacht oibríochtúil 
dhigiteach san earnáil airgeadais (dá 
ngairtear ‘Rialachán DORA’ anseo 
feasta)27], lena leagtar síos ceanglais ar 
ghnólachtaí airgeadais chun rioscaí TFC a 
bhainistiú, lena n-áirítear bonneagair 
fhisiceacha TFC a chosaint. Ós rud é go 
gcumhdaítear go cuimsitheach le acquis 
sheirbhísí airgeadais an Aontais 

(15) Le acquis sheirbhísí airgeadais an 
Aontais, bunaítear ceanglais 
chuimsitheacha ar eintitis airgeadais chun 
bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí go léir a 
mbíonn ar na heintitis aghaidh a thabhairt 
orthu, lena n-áirítear rioscaí oibríochtúla, 
agus chun leanúnachas gnó a áirithiú. 
Áirítear leis sin gnéithe de Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle22, Treoir 2014/65/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24, chomh maith le 
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle25 agus Treoir 2013/36/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26. Mhol an Coimisiún le 
déanaí an creat sin a chomhlánú Rialachán 
XX/YYYY ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle [an Rialachán atá beartaithe 
maidir le hathléimneacht oibríochtúil 
dhigiteach san earnáil airgeadais (dá 
ngairtear ‘Rialachán DORA’ anseo 
feasta)27], lena leagtar síos ceanglais ar 
ghnólachtaí airgeadais chun rioscaí TFC a 
bhainistiú, lena n-áirítear bonneagair 
fhisiceacha TFC a chosaint. Ós rud é go 
gcumhdaítear go cuimsitheach le acquis 
sheirbhísí airgeadais an Aontais 
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athléimneacht na n-eintiteas a liostaítear i 
bpointí 3 agus 4 den Iarscríbhinn, ba cheart 
go measfaí na heintitis sin a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla freisin 
chun críocha Chaibidil II den Treoir seo 
agus chun na gcríoch sin amháin. Chun a 
áirithiú go ndéanfar na rialacha maidir le 
rioscaí oibríochtúla agus maidir le 
hathléimneacht dhigiteach a chur i 
bhfeidhm go comhsheasmhach san earnáil 
airgeadais, ba cheart do na húdaráis a n-
ainmneofar de bhun Airteagal 41 de 
[Rialachán DORA] tacaíocht ó na Ballstáit 
a áirithiú, ar tacaíocht í chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas airgeadais atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla a 
fheabhsú, ar bhealach lán-chomhchuibhithe 
agus faoi réir na nósanna imeachta a 
leagtar amach sa reachtaíocht sin.

athléimneacht na n-eintiteas a liostaítear i 
bpointí 3 agus 4 den Iarscríbhinn, ba cheart 
go measfaí na heintitis sin a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla freisin 
chun críocha Chaibidil II den Treoir seo 
agus chun na gcríoch sin amháin agus, dá 
bhrí sin, níor cheart na heintitis sin a 
bheith faoi réir na n-oibleagáidí a leagtar 
síos i gCaibidlí III go VI den Treoir seo. 
Chun a áirithiú go ndéanfar na rialacha 
maidir le rioscaí oibríochtúla agus maidir 
le hathléimneacht dhigiteach a chur i 
bhfeidhm go comhsheasmhach san earnáil 
airgeadais, ba cheart do na húdaráis a n-
ainmneofar de bhun Airteagal 41 de 
[Rialachán DORA] tacaíocht ó na Ballstáit 
a áirithiú, ar tacaíocht í chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas airgeadais atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla a 
fheabhsú, ar bhealach lán-chomhchuibhithe 
agus faoi réir na nósanna imeachta a 
leagtar amach sa reachtaíocht sin.

_________________ _________________
22 Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an 
gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus 
stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, 
lch. 1).

22 Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an 
gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus 
stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, 
lch. 1).

23 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Treoir 2002/92/CE agus 
Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, 
lch. 349).

23 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Treoir 2002/92/CE agus 
Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, 
lch. 349).

24 Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO 
L 173, 12.6.2014, lch. 84).

24 Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO 
L 173, 12.6.2014, lch. 84).

25 Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais 
stuamachta i gcomhair institiúidí 
creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, 

25 Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais 
stuamachta i gcomhair institiúidí 
creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, 
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agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 1).

agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 1).

26 Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar 
ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus 
maoirseacht stuamachta ar institiúidí 
creidmheasa agus ar ghnólachtaí 
infheistíochta, lena leasaítear 
Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/48/CE agus 
Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 338).

26 Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar 
ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus 
maoirseacht stuamachta ar institiúidí 
creidmheasa agus ar ghnólachtaí 
infheistíochta, lena leasaítear 
Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/48/CE agus 
Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 338).

27 Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le hathléimneacht dhigiteach 
oibríochtúil don earnáil airgeadais agus 
lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 648/2012, 
(AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) 
Uimh. 909/2014, COM(2020)595.

27 Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le hathléimneacht dhigiteach 
oibríochtúil don earnáil airgeadais agus 
lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 648/2012, 
(AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) 
Uimh. 909/2014, COM(2020)595.

Leasú 15

Togra le haghaidh treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus, i gcás inar gá, na 
rialacha sin a fhorfheidhmiú, agus chun a 
áirithiú go bhfuil an chumhacht agus na 
hacmhainní leordhóthanacha ag na 
húdaráis sin. I bhfianaise na ndifríochtaí 
atá ann idir struchtúir rialachais náisiúnta 
éagsúla, agus chun socruithe earnála atá 
ann cheana nó comhlachtaí maoirseachta 
agus rialála de chuid an Aontais a chosaint, 
agus chun dúbailt a sheachaint, ba cheart 
go mbeadh na Ballstáit in ann níos mó ná 
údarás inniúil amháin a ainmniú. Sa chás 
sin, áfach, ba cheart dóibh cúraimí 
sonracha na n-údarás lena mbaineann a 

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus na rialacha sin a 
fhorfheidhmiú, agus chun a áirithiú go 
bhfuil an chumhacht agus na hacmhainní 
leordhóthanacha ag na húdaráis sin. I 
bhfianaise na ndifríochtaí atá ann idir 
struchtúir rialachais náisiúnta éagsúla, agus 
chun socruithe earnála atá ann cheana nó 
comhlachtaí maoirseachta agus rialála de 
chuid an Aontais a chosaint, agus chun 
dúbailt a sheachaint, ba cheart go mbeadh 
na Ballstáit in ann níos mó ná údarás 
inniúil amháin a ainmniú. Sa chás sin, 
áfach, ba cheart dóibh cúraimí sonracha na 
n-údarás lena mbaineann a shonrú go 
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shonrú go soiléir agus a áirithiú go n-
oibreoidh siad i gcomhar go rianúil agus go 
héifeachtach. Ba cheart do na húdaráis 
inniúla uile oibriú i gcomhar le húdaráis 
ábhartha eile ar bhonn níos ginearálta, ar 
an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais araon.

soiléir agus a áirithiú go n-oibreoidh siad i 
gcomhar go rianúil agus go héifeachtach, 
lena n-áirítear le húdaráis inniúla 
Ballstát eile. Ba cheart do na húdaráis 
inniúla uile oibriú i gcomhar le húdaráis 
ábhartha eile ar bhonn níos ginearálta, ar 
an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais araon, lena n-áirítear le húdaráis 
inniúla Ballstát eile.

Leasú 16

Togra le haghaidh treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun comhar agus cumarsáid 
trasteorann a éascú agus chun cur chun 
feidhme éifeachtach na Treorach seo a 
éascú, ba cheart do gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair a ainmniú laistigh de 
cheann amháin de na húdaráis a 
ainmneoidh sé mar údarás inniúil faoin 
Treoir seo, gan dochar do cheanglais 
dhlíthiúla earnáilsonracha an Aontais, ar 
pointe teagmhála aonair é a bheidh 
freagrach as comhordú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna a bhaineann le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil agus 
comhar trasteorann ar leibhéal an Aontais 
ina leith sin.

(17) Chun comhar agus cumarsáid 
trasteorann a éascú agus chun cur chun 
feidhme éifeachtach na Treorach seo a 
éascú, ba cheart do gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair a ainmniú laistigh de 
cheann amháin de na húdaráis a 
ainmneoidh sé mar údarás inniúil faoin 
Treoir seo, gan dochar do cheanglais 
dhlíthiúla earnáilsonracha an Aontais, ar 
pointe teagmhála aonair é a bheidh 
freagrach as comhordú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna a bhaineann le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil agus 
comhar trasteorann ar leibhéal an Aontais 
ina leith sin. Ba cheart do gach pointe 
teagmhála aonair idirchaidreamh a 
dhéanamh le húdaráis inniúla a 
Bhallstáit, le pointí teagmhála aonair na 
mBallstát eile agus leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil agus 
gach cumarsáid leo sin a chomhordú. Ba 
cheart do na pointí teagmhála aonair 
bealaí tuairiscithe éifeachtúla, slána agus 
caighdeánaithe a úsáid.

Leasú 17

Togra le haghaidh treorach
Aithris 18
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi Threoir NIS 2, mar aon 
le heintitis a sainaithníodh in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh nár mhór a mheas go 
bhfuil siad coibhéiseach le heintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, de bharr go 
bhfuil go bhfuil na heintitis sin faoi réir 
cheanglais chibearshlándála Threoir NIS 2, 
ba cheart do na húdaráis inniúla a 
ainmneofar faoin dá Threoir oibriú i 
gcomhar le chéile, go háirithe i dtaca le 
rioscaí agus teagmhais chibearshlándála a 
dhéanann difear do na heintitis sin.

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoin Treoir seo, mar aon le 
heintitis in earnáil an bhonneagair dhigitigh 
nach mór a mheas go bhfuil siad 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla, tá na 
heintitis sin faoi réir cheanglais 
chibearshlándála Threoir NIS 2. Ba cheart 
do na húdaráis inniúla a ainmneofar faoin 
dá Threoir oibriú i gcomhar le chéile dá 
bhrí sin ar bhealach éifeachtach agus 
comhsheasmhach, go háirithe i dtaca le 
rioscaí agus teagmhais a dhéanann difear 
do na heintitis sin. Tá sé tábhachtach go 
ndéanfadh na Ballstáit bearta chun 
tuairisciú agus seiceálacha dúbailte a 
sheachaint, chun a áirithiú go bhfuil na 
straitéisí agus ceanglais dá bhforáiltear sa 
Treoir seo agus i dTreoir NIS 2 
comhlántach agus nach bhfuil eintitis 
chriticiúla faoi réir ualach riaracháin a 
théann thar a bhfuil gá leis chun cuspóirí 
na Treorach seo a bhaint amach.

Leasú 18

Togra le haghaidh treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil. Ina theannta sin, i bhfianaise na 
n-idirspleáchas idir eintitis agus 
earnálacha, ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, go háirithe iad siúd a cháilíonn 
mar fhiontair bheaga nó mheánmhéide 
(FBManna), i gcomhréir lena n-
oibleagáidí faoin Treoir seo, gan dochar 
d’fhreagracht dhlíthiúil na n-eintiteas féin 
maidir leis an gcomhlíontacht sin a áirithiú. 
Go háirithe, ba cheart do na Ballstáit 
ábhair threoracha agus modheolaíochtaí 
treoracha a fhorbairt, tacú le cleachtaí a 
eagrú chun an athléimneacht a thástáil, 
agus oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne 
eintiteas criticiúil. I gcás inar gá agus ina 
bhfuil údar cuí leis de bharr cuspóirí a 
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tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

bhaineann le leas an phobail, ba cheart 
do na Ballstáit a bheith in ann acmhainní 
airgeadais a sholáthar d’eintitis 
chriticiúla, gan dochar do na rialacha is 
infheidhme maidir le Státchabhair. Ina 
theannta sin, i bhfianaise na n-idirspleáchas 
idir eintitis agus earnálacha, ba cheart do 
na Ballstáit uirlisí comhroinnte faisnéise a 
chur ar bun chun tacú le comhroinnt 
faisnéise agus dea-chleachtais idir eintitis 
chriticiúla, gan dochar do chur i bhfeidhm 
na rialacha iomaíochta a leagtar síos sa 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

Leasú 19

Togra le haghaidh treorach
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Agus an Treoir seo á cur chun 
feidhme acu, tá sé tábhachtach go 
ndéanfadh na Ballstáit gach beart is gá 
chun aon ualaí iomarcacha riaracháin a 
chosc, go háirithe ar FBManna, agus 
dúbailtí nó oibleagáidí 
neamhriachtanacha a sheachaint. Tá sé 
ríthábhachtach go gcuideodh na Ballstáit 
le tacaíocht leormhaith a sholáthar do 
FBManna agus éascaíocht a dhéanamh 
air sin, nuair a iarrtar é, trí na bearta 
teicniúla agus eagrúcháin a éilítear faoin 
Treoir seo a dhéanamh.

Leasú 20

Togra le haghaidh treorach
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun a bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 

(20) Chun bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 
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bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin. 
Chun na críche sin, ba cheart dóibh 
measúnuithe riosca a dhéanamh, nuair is gá 
sin i bhfianaise a gcuid dálaí sonracha féin 
agus i bhfianaise fhorbairt na rioscaí sin, 
ach in aon chás ba cheart dóibh measúnú 
riosca a dhéanamh gach ceithre bliana. Ba 
cheart na measúnuithe riosca a dhéanann 
eintitis chriticiúla a bheith bunaithe ar an 
measúnú riosca a dhéanann na Ballstáit.

bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin. 
Chun na críche sin, ba cheart dóibh 
measúnuithe riosca a dhéanamh, nuair is gá 
sin i bhfianaise a gcuid dálaí sonracha féin 
agus i bhfianaise fhorbairt na rioscaí sin, 
ach in aon chás ba cheart dóibh measúnú 
riosca a dhéanamh gach ceithre bliana. Ba 
cheart na measúnuithe riosca a dhéanann 
eintitis chriticiúla a bheith bunaithe ar an 
measúnú riosca a dhéanann na Ballstáit 
agus ba cheart dóibh a bheith i gcomhréir 
leis na critéir agus modheolaíochtaí 
coiteanna.

Leasú 21

Togra le haghaidh treorach
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28, Rialachán (CE) 
Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle29 agus 
Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle30, bunaítear 
ceanglais is infheidhme maidir le heintitis 
in earnálacha na heitlíochta agus an 
iompair mhuirí chun teagmhais de bharr 
gníomhartha neamhdhleathacha a chosc 
agus chun iarmhairtí teagmhas den sórt sin 
a chomhrac agus a mhaolú. Cé go bhfuil na 
bearta a cheanglaítear leis an Treoir seo 
níos leithne ó thaobh na rioscaí a dtugtar 
aghaidh orthu agus ó thaobh cineálacha 
beart atá le déanamh, ba cheart d’eintitis 
chriticiúla sna hearnálacha sin na bearta a 
rinneadh de bhun na ngníomhartha eile sin 
de chuid an Aontais a léiriú ina bplean 
athléimneachta nó ina ndoiciméid 
choibhéiseacha. Thairis sin, agus bearta 
athléimneachta á gcur chun feidhme faoin 
Treoir seo, féadfaidh eintitis chriticiúla 
breithniú ar thagairt a dhéanamh do 
threoirlínte neamhcheangailteacha agus do 

(23) Le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28, Rialachán (CE) 
Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle29 agus 
Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle30, bunaítear 
ceanglais is infheidhme maidir le heintitis 
in earnálacha na heitlíochta agus an 
iompair mhuirí chun teagmhais de bharr 
gníomhartha neamhdhleathacha a chosc 
agus chun iarmhairtí teagmhas den sórt sin 
a chomhrac agus a mhaolú. Cé go bhfuil na 
bearta a cheanglaítear leis an Treoir seo 
níos leithne ó thaobh na rioscaí a dtugtar 
aghaidh orthu agus ó thaobh cineálacha 
beart atá le déanamh, ba cheart d’eintitis 
chriticiúla sna hearnálacha sin na bearta a 
rinneadh de bhun na ngníomhartha eile sin 
de chuid an Aontais a léiriú ina bplean 
athléimneachta nó ina ndoiciméid 
choibhéiseacha. Thairis sin, tabharfaidh 
na heintitis chriticiúla aird freisin ar 
Threoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle30a, lena 
dtugtar isteach measúnú bóthair ar fud 
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dhoiciméid maidir le dea-chleachtais a 
forbraíodh faoi shruthanna oibre 
earnálacha, amhail Ardán an Aontais 
Eorpaigh maidir le Slándáil Paisinéirí 
Iarnróid31.

an líonra chun rioscaí tionóiscí agus 
iniúchadh spriocdhírithe ar 
shábháilteacht ar bhóithre a mhapáil 
chun dálaí guaiseacha, lochtanna agus 
fadhbanna a shainaithint a mhéadaíonn 
an riosca tionóiscí agus gortuithe, 
bunaithe ar chuairt ar an láthair ar 
bhóthar atá ann cheana nó ar chuid den 
bhóthar. Tá sé thar a bheith tábhachtach 
don earnáil iarnróid go ndéanfaí cosaint 
agus athléimneacht eintiteas criticiúil a 
áirithiú agus, nuair a bheidh bearta 
athléimneachta á gcur chun feidhme acu 
faoin Treoir seo, moltar d’eintitis 
chriticiúla tagairt a dhéanamh do 
threoirlínte neamhcheangailteacha agus do 
dhoiciméid maidir le dea-chleachtais a 
forbraíodh faoi shruthanna oibre 
earnálacha, amhail Ardán an Aontais 
Eorpaigh maidir le Slándáil Paisinéirí 
Iarnróid31.

_________________ _________________
28 Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2008 maidir le rialacha 
comhchoiteanna i réimse slándála na 
heitlíochta sibhialta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, 
lch. 72).

28 Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2008 maidir le rialacha 
comhchoiteanna i réimse slándála na 
heitlíochta sibhialta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, 
lch. 72).

29 Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long 
agus saoráidí calafoirt a fheabhsú (IO 
L 129, 29.4.2004, lch. 6).

29 Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long 
agus saoráidí calafoirt a fheabhsú (IO 
L 129, 29.4.2004, lch. 6).

30 Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le 
slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 
25.11.2005, lch. 28).

30 Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le 
slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 
25.11.2005, lch. 28).
30a Treoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Samhain 2008 maidir le sábháilteacht 
an bhonneagair bóthair a bhainistiú (IO 
L 319, 29.11.2008, lch. 59).

31 Cinneadh ón gCoimisiún an 31 Cinneadh ón gCoimisiún an 
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29 Meitheamh 2018 lena mbunaítear Ardán 
an Aontais Eorpaigh maidir le Slándáil 
Paisinéirí Iarnróid C/2018/4014.

29 Meitheamh 2018 lena mbunaítear Ardán 
an Aontais Eorpaigh maidir le Slándáil 
Paisinéirí Iarnróid C/2018/4014.

Leasú 22

Togra le haghaidh treorach
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) An baol go mbainfidh fostaithe 
eintiteas criticiúil mí-úsáid as, cuir i gcás, a 
gcearta rochtana laistigh d’eagraíocht an 
eintitis chun díobháil agus damáiste a 
dhéanamh, is ábhar imní é atá ag géarú i 
rith an ama. Is measa an baol sin mar 
gheall ar an radacú, feiniméan atá ag dul i 
méid agus a bhfuil an t-antoisceachas 
foréigneach agus an sceimhlitheoireacht 
mar thoradh air. Is gá, dá bhrí sin, é a chur 
ar chumas eintiteas criticiúil seiceálacha 
cúlra a iarraidh ar dhaoine a thagann faoi 
réim catagóirí sonracha dá mbaill foirne 
agus a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis 
ábhartha measúnú gasta ar na hiarrataí sin, 
i gcomhréir le rialacha infheidhme dhlí an 
Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-
áirítear rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta.

(24) An baol go mbainfidh fostaithe 
eintiteas criticiúil mí-úsáid as, cuir i gcás, a 
gcearta rochtana laistigh d’eagraíocht an 
eintitis chun díobháil agus damáiste a 
dhéanamh, is ábhar imní é atá ag géarú i 
rith an ama. Is measa an baol sin mar 
gheall ar an radacú, feiniméan atá ag dul i 
méid agus a bhfuil an t-antoisceachas 
foréigneach agus an sceimhlitheoireacht 
mar thoradh air. Is gá, dá bhrí sin, é a chur 
ar chumas eintiteas criticiúil seiceálacha 
cúlra a iarraidh ar dhaoine a thagann faoi 
réim catagóirí sonracha dá mbaill foirne 
agus a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis 
ábhartha measúnú gasta ar na hiarrataí sin, 
i gcomhréir le rialacha infheidhme dhlí an 
Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-
áirítear rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta, go háirithe Rialachán (AE) 
2016/679.

Leasú 23

Togra le haghaidh treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór 
a n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le haon teagmhas a shuaitheann go 
mór a n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá ann 
agus, in aon chás, tráth nach déanaí ná 
24 uair an chloig tar éis dóibh a fháil 
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leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann mór agus ar cheart, dá bhrí sin, 
fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nós imeachta a bhunú lena 
bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh a chur ar an eolas 
faoi.

amach faoin teagmhas i dtrácht. Ba 
cheart don údarás inniúil an pobal a chur 
ar an eolas faoin teagmhas sin i gcás ina 
gcinneann sé go mbeadh sé chun leasa an 
phobail déanamh amhlaidh. Ba cheart 
don údarás inniúil a áirithiú go gcuirfidh 
an t-eintiteas criticiúil lena mbaineann 
úsáideoirí ar an eolas faoina sheirbhísí a 
bhféadfadh sé go ndéanfadh an teagmhas 
sin difear dóibh agus, i gcás inarb 
ábhartha, faoi aon bhearta sábháilteachta 
nó leigheasanna a d’fhéadfadh a bheith 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann ina suaitheadh suntasach agus 
cathain ba cheart, dá bhrí sin, fógra a 
thabhairt faoi na teagmhais. I bhfianaise an 
tionchair trasteorann a d’fhéadfadh a bheith 
ag suaitheadh den sórt sin, ba cheart nós 
imeachta a bhunú lena bhféadfadh na 
Ballstáit, trí phointí teagmhála aonair, na 
Ballstáit eile a ndéantar difear dóibh a chur 
ar an eolas faoi gan moill mhíchuí. Ba 
cheart déileáil leis an bhfaisnéis faoi 
theagmhais ar bhealach a urramaíonn an 
rúndacht agus slándáil agus leas 
tráchtála an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann.

Leasú 24

Togra le haghaidh treorach
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Cé go bhfeidhmíonn eintitis 
chriticiúla i gcoitinne mar chuid de líonra 

(26) Cé go bhfeidhmíonn eintitis 
chriticiúla i gcoitinne mar chuid de líonra 
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bonneagar agus soláthair seirbhísí atá ag 
éirí níos idirnasctha agus gur minic a 
sholáthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha i níos mó ná Ballstát amháin, 
tá tábhacht ar leith ag baint le cuid de na 
heintitis sin don Aontas toisc go 
soláthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha do líon mór Ballstát, agus dá 
bhrí sin, is gá maoirseacht shonrach a 
dhéanamh orthu ar leibhéal an Aontais. Ba 
cheart, dá bhrí sin, rialacha a bhunú maidir 
leis an maoirseacht shonrach i ndáil le 
heintitis chriticiúla den sórt sin a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leo. Tá 
na rialacha sin gan dochar do na rialacha 
maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú a 
leagtar amach sa Treoir seo.

bonneagar agus soláthair seirbhísí atá ag 
éirí níos idirnasctha agus gur minic a 
sholáthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha i níos mó ná Ballstát amháin, 
tá tábhacht ar leith ag baint le cuid de na 
heintitis sin don Aontas agus don 
mhargadh inmheánach toisc go 
soláthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha do roinnt Ballstát, agus dá 
bhrí sin, is gá maoirseacht shonrach a 
dhéanamh orthu ar leibhéal an Aontais. Ba 
cheart, dá bhrí sin, rialacha a bhunú maidir 
leis an maoirseacht shonrach i ndáil le 
heintitis chriticiúla den sórt sin a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leo. Tá 
na rialacha sin gan dochar do na rialacha 
maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú a 
leagtar amach sa Treoir seo.

Leasú 25

Togra le haghaidh treorach
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Ba cheart an caighdeánú fanacht 
go príomha ina phróiseas atá faoi 
thionchar an mhargaidh. D’fhéadfadh 
cásanna a bheith ann go fóill, áfach, inar 
iomchuí a cheangal go gcomhlíonfaí 
caighdeáin shonraithe ar leibhéal an 
Aontais. Maidir le caighdeáin agus 
sonraíochtaí atá ábhartha 
d’athléimneacht eintiteas criticiúil agus a 
leag na hEagraíochtaí Eorpacha um 
Chaighdeánú síos chun tabhairt faoi 
bhearta teicniúla agus eagraíochtúla atá 
dírithe ar athléimneacht eintiteas criticiúil 
a áirithiú, ba cheart don Choimisiún agus 
do na Ballstáit tacú lena bhforbairt agus 
lena gcur chun feidhme agus a bhforbairt 
agus a gcur chun feidhme a chur chun 
cinn. Ba cheart do na Ballstáit úsáid 
caighdeán agus sonraíochtaí atá 
inghlactha go hidirnáisiúnta agus a 
bhaineann leis na bearta athléimneachta 
is infheidhme maidir le heintitis 
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chriticiúla a spreagadh freisin.

Leasú 26

Togra le haghaidh treorach
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go mbeidh cumhachtaí sonracha áirithe ag 
a n-údaráis inniúla chun an Treoir seo a 
chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go 
cuí i ndáil le heintitis chriticiúla, i gcás ina 
dtiocfaidh na heintitis sin faoina ndlínse 
mar a shonraítear sa Treoir seo. Ba cheart a 
áireamh ar na cumhachtaí sin, go háirithe, 
an chumhacht chun cigireachtaí, 
maoirseacht agus iniúchtaí a dhéanamh, 
chun a cheangal ar eintitis chriticiúla 
faisnéis agus fianaise a sholáthar maidir 
leis na bearta atá déanta acu chun a gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh agus, i gcás 
inar gá, chun orduithe a eisiúint le sáruithe 
a sainaithníodh a leigheas. Agus orduithe 
den sórt sin á n-eisiúint acu, níor cheart do 
na Ballstáit bearta a éileamh a théann thar a 
bhfuil riachtanach agus comhréireach chun 
comhlíontacht an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann a áirithiú, agus aird ar leith á 
tabhairt ar a thromchúisí is atá an sárú agus 
ar acmhainn eacnamaíoch an eintitis 
chriticiúil. Ar bhonn níos ginearálta, ba 
cheart coimircí iomchuí éifeachtacha a 
bheith ag gabháil leis na cumhachtaí sin, ar 
coimircí iad atá le sonrú sa dlí náisiúnta, i 
gcomhréir leis na ceanglais a eascraíonn as 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. Agus measúnú á dhéanamh ar 
chomhlíontacht eintitis chriticiúil lena 
chuid oibleagáidí faoin Treoir seo, ba 
cheart do na húdaráis inniúla a ainmneofar 
faoin Treoir seo a bheith in ann a iarraidh 
ar na húdaráis inniúla a ainmneofar faoi 
Threoir NIS 2 measúnú a dhéanamh ar 
chibearshlándáil na n-eintiteas sin. Ba 
cheart do na údaráis inniúla oibriú i 
gcomhar agus faisnéis a mhalartú chun na 

(30) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go mbeidh cumhachtaí sonracha áirithe ag 
a n-údaráis inniúla chun an Treoir seo a 
chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go 
cuí i ndáil le heintitis chriticiúla, i gcás ina 
dtiocfaidh na heintitis sin faoina ndlínse 
mar a shonraítear sa Treoir seo. Ba cheart a 
áireamh ar na cumhachtaí sin, go háirithe, 
an chumhacht chun cigireachtaí, 
maoirseacht agus iniúchtaí a dhéanamh, 
chun a cheangal ar eintitis chriticiúla 
faisnéis agus fianaise a sholáthar maidir 
leis na bearta atá déanta acu chun a gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh agus, i gcás 
inar gá, chun orduithe a eisiúint le sáruithe 
a sainaithníodh a leigheas. Agus orduithe 
den sórt sin á n-eisiúint acu, níor cheart do 
na Ballstáit bearta a éileamh a théann thar a 
bhfuil riachtanach agus comhréireach chun 
comhlíontacht an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann a áirithiú, agus aird ar leith á 
tabhairt ar a thromchúisí is atá an sárú agus 
ar acmhainn eacnamaíoch an eintitis 
chriticiúil. Ar bhonn níos ginearálta, ba 
cheart coimircí iomchuí éifeachtacha a 
bheith ag gabháil leis na cumhachtaí sin, ar 
coimircí iad atá le sonrú sa dlí náisiúnta, i 
gcomhréir leis na ceanglais a eascraíonn as 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. Is iad na húdaráis inniúla a 
ainmnítear faoi Threoir NIS 2 atá 
freagrach as measúnú a dhéanamh ar 
eintitis chriticiúla faoin Treoir seo i dtaca 
le hábhair a thagann faoi raon feidhme 
Threoir NIS 2 amhail an chibearshlándáil 
fhisiciúil agus neamhfhisiciúil. Thairis 
sin, agus measúnú á dhéanamh an 
gcomhlíonann eintiteas criticiúil na 
hoibleagáidí atá air faoin Treoir seo, ba 
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críche sin. cheart do na húdaráis inniúla a ainmneofar 
faoin Treoir seo a bheith in ann a iarraidh 
ar na húdaráis inniúla a ainmneofar faoi 
Threoir NIS 2 measúnú a dhéanamh ar 
chibearshlándáil na n-eintiteas sin. Ba 
cheart do na húdaráis inniúla oibriú i 
gcomhar le chéile agus faisnéis a mhalartú 
chun na críche sin.

Leasú 27

Togra le haghaidh treorach
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Chun rioscaí nua, forbairtí 
teicneolaíocha nó sainiúlachtaí i gceann 
amháin nó níos mó de na hearnálacha a 
chur san áireamh, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún chun 
forlíonadh a dhéanamh ar na bearta 
athléimneachta atá le déanamh ag eintitis 
chriticiúla trí roinnt de na bearta sin nó na 
bearta uile a shonrú tuilleadh. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr32. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

(31) Chun rioscaí nua, forbairtí 
teicneolaíocha nó sainiúlachtaí i gceann 
amháin nó níos mó de na hearnálacha a 
chur san áireamh, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún chun 
forlíonadh a dhéanamh ar na bearta 
athléimneachta atá le déanamh ag eintitis 
chriticiúla trí roinnt de na bearta sin nó na 
bearta uile a shonrú tuilleadh. Chun cur i 
bhfeidhm éagsúil na Treorach seo a 
sheachaint agus chun feabhas a chur ar 
fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, 
ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún chun 
an Treoir seo a fhorlíonadh trí liosta 
coiteann de sheirbhísí fíor-riachtanacha a 
tharraingt suas. Tá sé tábhachtach, go 
háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr32. Go 
sonrach, chun rannpháirtíocht 
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chomhionann in ullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle na 
doiciméid uile ag an am céanna leis na 
saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn 
rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe 
ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an 
Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le 
hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

_________________ _________________
32IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 32IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 28

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Treoir seo déantar an méid 
seo a leanas:

1. Leis an Treoir seo, leagtar síos 
bearta d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta eintiteas criticiúil a 
bhaint amach chun a áirithiú go 
soláthrófar seirbhísí fíor-riachtanacha 
laistigh den Aontas agus chun feabhas a 
chur ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh. Chun na críche sin, 
déantar an méid seo a leanas leis an 
Treoir seo:

Leasú 29

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstáit a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 
dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
seirbhísí sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú, seirbhísí atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstáit a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 
dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
leanúnach seirbhísí sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú, seirbhísí atá fíor-
riachtanach chun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 
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shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, agus chun é a chur ar a gcumas do 
na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a 
chomhlíonadh;

shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, agus chun é a chur ar a gcumas do 
na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a 
chomhlíonadh;

Leasú 30

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY [an Treoir atá beartaithe 
maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal 
coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais; 
(‘Treoir NIS 2’)], gan dochar 
d’Airteagal 7.

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY [an Treoir atá beartaithe 
maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal 
coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais; 
(‘Treoir NIS 2’)], gan dochar 
d’Airteagal 7. I bhfianaise na n-idirnasc 
idir cibearshlándáil agus slándáil 
fhisiciúil eintiteas, áiritheoidh na Ballstáit 
go ndéanfar an Treoir seo agus Treoir 
NIS 2 a chur chun feidhme go 
comhleanúnach.

Leasú 31

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘teagmhas’ aon teagmhas 
a shuaitheann oibríochtaí eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh;

(3) ciallaíonn ‘teagmhas’ aon teagmhas 
a shuaitheann soláthar seirbhíse fíor-
riachtanaí ag eintiteas criticiúil nó a 
d’fhéadfadh an soláthar sin a shuaitheadh;

Leasú 32

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(4) ciallaíonn ‘bonneagar’ sócmhainn, 
córas nó cuid de shócmhainn nó de 
chóras atá riachtanach chun seirbhís fhíor-
riachtanach a sholáthar;

(4) ciallaíonn ‘bonneagar’ sócmhainní, 
lena n-áirítear saoráidí, córais agus 
trealamh, nó codanna díobh atá 
riachtanach chun seirbhís fhíor-riachtanach 
a sholáthar;

Leasú 33

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun;

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha 
ríthábhachtacha, gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha, an tsláinte agus an 
tsábháilteacht phoiblí, an comhshaol nó 
an smacht reachta a choinneáil ar bun;

Leasú 34

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) ciallaíonn ‘riosca’ aon chúinse nó 
teagmhas a d’fhéadfadh drochthionchar a 
bheith aige ar athléimneacht eintiteas 
criticiúil;

(6) ciallaíonn ‘riosca’ aon chúinse nó 
teagmhas a d’fhéadfadh drochthionchar a 
bheith aige ar chumas eintitis chriticiúil 
seirbhís fhíor-riachtanach a sholáthar;

Leasú 35

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) ciallaíonn ‘measúnú riosca’ 
modheolaíocht chun cineál agus méid an 
riosca a dhéanamh amach trí anailís a 
dhéanamh ar bhagairtí agus ar ghuaiseacha 
a d’fhéadfadh a bheith ann agus measúnú 
a dhéanamh ar imthosca leochaileachta 

(7) ciallaíonn ‘measúnú riosca’ 
modheolaíocht chun cineál agus méid an 
riosca a dhéanamh amach trí mheasúnú a 
dhéanamh ar bhagairtí agus ar ghuaiseacha 
a d’fhéadfadh a bheith ann cheana 
d’athléimneacht eintitis chriticiúil, anailís 
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atá ann cheana a d’fhéadfadh oibríochtaí 
an eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

a dhéanamh ar imthosca leochaileachta 
atá ann cheana a bhféadfaí a bheith mar 
thoradh orthu go ndéanfaí oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh agus 
meastóireacht a dhéanamh ar an éifeacht 
dhíobhálach a d’fhéadfadh a bheith ag 
suaitheadh oibríochtaí ar sholáthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha;

Leasú 36

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) ciallaíonn ‘caighdeán’ caighdeán 
mar a shainmhínítear é i bpointe (1) 
d’Airteagal 2 de Rialachán 
(AE) 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a;
____________
1a Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 
2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena 
leasaítear Treoracha 89/686/CEE agus 
93/15/CEE ón gComhairle agus 
Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/23/CE agus 
2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón 
gComhairle agus Cinneadh 
Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 
14.11.2012, lch. 12).

Leasú 37

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(7b) ciallaíonn ‘sonraíocht theicniúil’ 
sonraíocht theicniúil mar a 
shainmhínítear í i bpointe (4) 
d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) 
Uimh. 1025/2012;

Leasú 38

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh gach Ballstát straitéis 
chun athléimneacht eintiteas criticiúil a 
threisiú faoin [trí bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo]. Sa straitéis sin 
leagfar amach cuspóirí straitéiseacha agus 
bearta beartais lena gcumhdófar ar a laghad 
na hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta ó thaobh na n-eintiteas 
criticiúil sin a bhaint amach agus a 
choinneáil ar bun.

1. Tar éis comhairliúchán a bheidh 
ar oscailt do na geallsealbhóirí ar fad dá 
ndéantar difear, glacfaidh gach Ballstát 
straitéis chun athléimneacht eintiteas 
criticiúil a threisiú faoin [trí bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. Sa 
straitéis sin, cuirfear straitéis na hEorpa 
maidir leis an athléimneacht, arna 
hullmhú ag an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil, san áireamh agus 
leagfar amach cuspóirí straitéiseacha agus 
bearta beartais lena gcumhdófar ar a laghad 
na hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta ó thaobh na n-eintiteas 
criticiúil sin a bhaint amach agus a 
choinneáil ar bun.

Leasú 39

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, agus na 
bearta chun tacú le heintitis chriticiúla a 
dhéanfar i gcomhréir leis an gCaibidil seo;

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 4, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, agus na 
bearta chun tacú le heintitis chriticiúla a 
dhéanfar i gcomhréir leis an gCaibidil seo, 
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lena n-áirítear bearta chun an comhar 
idir an earnáil phoiblí agus an earnáil 
phríobháideach agus eintitis phoiblí agus 
phríobháideacha a fheabhsú;

Leasú 40

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) liosta de na húdaráis agus na 
ngeallsealbhóirí uile atá páirteach i gcur 
chun feidhme na straitéise;

Leasú 41

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) creat beartais lena dtugtar 
aghaidh ar riachtanais agus saintréithe 
sonracha na bhfiontar beag agus 
meánmhéide arna sainaithint mar eintitis 
chriticiúla chun feabhas a chur ar a n-
athléimneacht;

Leasú 42

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) na gnéithe ábhartha den straitéis 
náisiúnta chibearshlándála dá 
bhforáiltear i dTreoir NIS 2 agus aon 
straitéis náisiúnta earnálach eile d’fhonn 
comhordú, comhlántacht agus sineirgí a 
bhaint amach.
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Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfar an straitéis cothrom le dáta i 
gcás inar gá agus gach ceithre bliana ar a 
laghad.

Tar éis comhairliúchán a bheidh ar 
oscailt do na geallsealbhóirí ar fad dá 
ndéantar difear, tabharfar an straitéis 
cothrom le dáta gach ceithre bliana ar a 
laghad.

Leasú 44

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunóidh údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 liosta 
seirbhísí fíor-riachtanacha sna 
hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn. Déanfaidh siad measúnú ar 
na rioscaí ábhartha uile a d’fhéadfadh 
difear a dhéanamh do sholáthar na seirbhísí 
fíor-riachtanacha sin faoin [trí bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus i 
gcás inar gá ina dhiaidh sin, agus gach 
ceithre bliana ar a laghad, d’fhonn eintitis 
chriticiúla a shainaithint i gcomhréir le 
hAirteagal 5(1) agus d’fhonn cúnamh a 
thabhairt do na heintitis chriticiúla sin 
bearta a dhéanamh de bhun Airteagal 11.

1. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomh tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 21 
chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí liosta 
seirbhísí fíor-riachtanacha sna 
hearnálacha agus sna fo-earnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn a bhunú. 
Déanfaidh an Coimisiún an gníomh 
tarmligthe a ghlacadh tráth nach déanaí 
ná... [sé mhí tar éis dháta theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo]. Déanfaidh 
údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8 measúnú ar na rioscaí ábhartha 
uile a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
sholáthar na seirbhísí fíor-riachtanacha a 
liostaítear sa ghníomh tarmligthe faoin 
[3 bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo], agus i gcás inar gá ina 
dhiaidh sin, agus gach ceithre bliana ar a 
laghad, d’fhonn eintitis chriticiúla a 
shainaithint i gcomhréir le hAirteagal 5(1) 
agus d’fhonn cúnamh a thabhairt do na 
heintitis chriticiúla sin bearta a dhéanamh 
de bhun Airteagal 11.

Leasú 45
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Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear timpistí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 
bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir (AE) 
2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle34 .

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear rioscaí de chineál 
trasearnála nó trasteorann, timpistí, 
tubaistí nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta de bhun 
Threoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle34.

_________________ _________________
34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

Leasú 46

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) aon riosca a eascraíonn ó na 
spleáchais idir na hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, lena n-áirítear 
ó Bhallstáit eile agus ó thríú tíortha, agus 
an tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh in 
earnáil amháin a imirt ar earnálacha eile;

(c) aon riosca a eascraíonn ó na 
spleáchais idir na hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, lena n-áirítear 
ó Bhallstáit eile agus ó thríú tíortha, agus 
an tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh in 
earnáil amháin a imirt ar earnálacha eile, 
lena n-áirítear aon rioscaí do 
shaoránaigh agus don mhargadh 
inmheánach;
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Leasú 47

Togra le haghaidh treorach
 Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuirfidh na Ballstáit gnéithe 
ábhartha an mheasúnaithe riosca dá 
dtagraítear i mír 1 ar fáil do na heintitis 
chriticiúla a shainaithin siad i gcomhréir le 
hAirteagal 5 chun cúnamh a thabhairt do 
na heintitis chriticiúla sin a measúnú riosca 
a dhéanamh, de bhun Airteagal 10, agus 
chun cúnamh a thabhairt dóibh bearta a 
dhéanamh lena n-athléimneacht a áirithiú 
de bhun Airteagal 11.

3. Cuirfidh na Ballstáit gnéithe 
ábhartha an mheasúnaithe riosca dá 
dtagraítear i mír 1 ar fáil, trína bpointe 
teagmhála aonair dá dtagraítear in 
Airteagal 8(2), do na heintitis chriticiúla a 
shainaithin siad i gcomhréir le hAirteagal 5 
chun cúnamh a thabhairt do na heintitis 
chriticiúla sin a measúnú riosca a 
dhéanamh, de bhun Airteagal 10, agus 
chun cúnamh a thabhairt dóibh bearta a 
dhéanamh lena n-athléimneacht a áirithiú 
de bhun Airteagal 11.

Leasú 48

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar 
leis na Ballstáit, teimpléad tuairiscithe 
coiteann deonach a fhorbairt chun mír 4 a 
chomhlíonadh.

5. Déanfaidh an Coimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit, teimpléad 
tuairiscithe coiteann deonach a fhorbairt 
chun mír 4 a chomhlíonadh.

Leasú 49

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Agus eintitis chriticiúla á 
sainaithint ag na Ballstáit de bhun mhír 1, 
cuirfidh siad torthaí an mheasúnaithe riosca 
san áireamh de bhun Airteagal 4 agus 
cuirfidh siad na critéir seo a leanas i 
bhfeidhm:

2. Agus eintitis chriticiúla á 
sainaithint ag na Ballstáit de bhun mhír 1, 
cuirfidh siad torthaí an mheasúnaithe riosca 
san áireamh de bhun Airteagal 4 mar aon 
leis an straitéis maidir le hathléimneacht 
eintiteas criticiúil dá dtagraítear in 
Airteagal 3 agus cuirfidh siad na critéir seo 
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a leanas i bhfeidhm:

Leasú 50

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) (braitheann soláthar na seirbhíse sin 
ar an mbonneagar atá suite sa Bhallstát; 
and

(b) braitheann soláthar na seirbhíse 
fíor-riachtanaí sin ar an mbonneagar atá 
suite sa Bhallstát; agus

Leasú 51

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) bheadh éifeachtaí suaiteacha móra 
ag teagmhas ar sholáthar na seirbhíse nó ar 
sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha eile 
sna hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, earnálacha a bhíonn ag brath 
ar an tseirbhís sin.

(c) bheadh éifeachtaí suaiteacha móra 
ag teagmhas ar sholáthar na seirbhíse fíor-
riachtanaí nó ar sholáthar seirbhísí fíor-
riachtanacha eile sna hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, earnálacha a 
bhíonn ag brath ar an tseirbhís sin.

Leasú 52

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tar éis an fhógra dá dtagraítear i 
mír 3, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh 
eintitis chriticiúla faisnéis ar fáil dá n-
údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8 den Treoir seo, faisnéis i 
dtaobh ar sainaithníodh gur eintitis 
chriticiúla iad i mBallstáit amháin eile nó 
níos mó. I gcás ina sainaithneoidh dhá 
Bhallstát nó níos mó gur eintiteas criticiúil 
é eintiteas, rachaidh na Ballstáit sin i mbun 
comhairliúcháin le chéile d’fhonn an t-
ualach ar an eintiteas criticiúil a laghdú i 

5. Tar éis an fhógra dá dtagraítear i 
mír 3, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh 
eintitis chriticiúla faisnéis ar fáil dá n-
údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8 den Treoir seo, faisnéis i 
dtaobh ar sainaithníodh gur eintitis 
chriticiúla iad i mBallstáit amháin eile nó 
níos mó. I gcás ina sainaithneoidh dhá 
Bhallstát nó níos mó gur eintiteas criticiúil 
é eintiteas, rachaidh na Ballstáit sin i mbun 
comhairliúcháin le chéile d’fhonn an méid 
is mó comhleanúnachas a bhaint amach 
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ndáil leis na hoibleagáidí de bhun Chaibidil 
III.

agus an t-ualach ar an eintiteas criticiúil a 
laghdú i ndáil leis na hoibleagáidí de bhun 
Chaibidil III.

Leasú 53

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun críocha Chaibidil IV, tar éis 
an fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh 
na Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh an soláthraíonn siad 
seirbhísí fíor-riachtanacha do níos mó ná 
trian amháin de na Ballstáit nó i níos mó ná 
trian amháin de na Ballstáit. I gcás inarb 
amhlaidh, tabharfaidh an Ballstát lena 
mbaineann fógra don Choimisiún faoi cé 
hiad na eintitis chriticiúla sin gan moill 
mhíchuí.

6. Chun críocha Chaibidil IV, tar éis 
an fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh 
na Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh an soláthraíonn siad 
na seirbhísí fíor-riachtanacha céanna nó 
seirbhísí fíor-riachtanacha comhchosúla 
do níos mó ná aon trian amháin de na 
Ballstáit nó i níos mó ná trí cinn de na 
Ballstáit. I gcás inarb amhlaidh, 
tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann 
fógra don Choimisiún faoi cé hiad na 
eintitis chriticiúla sin gan moill mhíchuí.

Leasú 54

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 7 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina sainaithneofar eintitis chriticiúla 
bhreise de bharr na nuashonruithe sin, 
beidh feidhm ag míreanna 3, 4, 5 agus 6. 
Ina theannta sin, aon eintiteas nach bhfuil 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é a 
thuilleadh de bhun aon nuashonrú den sórt 
sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar 
fógra dó faoin méid sin agus go gcuirfear 
ar an eolas é nach bhfuil sé faoi réir na n-
oibleagáidí de bhun Chaibidil III a 
thuilleadh ón uair a gheobhaidh sé an 
fhaisnéis sin.

I gcás ina sainaithneofar eintitis chriticiúla 
bhreise de bharr na nuashonruithe sin, 
beidh feidhm ag míreanna 3, 4, 5 agus 6. 
Ina theannta sin, aon eintiteas nach bhfuil 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é a 
thuilleadh de bhun aon nuashonrú den sórt 
sin, áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar 
fógra dó in am trátha faoin méid sin agus 
go gcuirfear ar an eolas é nach bhfuil sé 
faoi réir na n-oibleagáidí de bhun Chaibidil 
III a thuilleadh ón uair a gheobhaidh sé an 
fhaisnéis sin.
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Leasú 55

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Forbróidh an Coimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit, moltaí agus 
treoirlínte chun tacú leis na Ballstáit 
eintitis chriticiúla a shainaithint.

Leasú 56

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an líon úsáideoirí a bhíonn ag brath 
ar an tseirbhís a sholáthraíonn an t-
eintiteas;

(a) an líon úsáideoirí a bhíonn ag brath 
ar an tseirbhís fhíor-riachtanach a 
sholáthraíonn an t-eintiteas;

Leasú 57

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) spleáchas earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
sin;

(b) spleáchas earnálacha agus fo-
earnálacha eile dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn nó sa slabhra soláthair ar an 
tseirbhís fhíor-riachtanach sin;

Leasú 58

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar trasteorann;

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar trasteorann, 
agus an leochaileacht a bhaineann leis an 
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leibhéal iargúltachta i gcineálacha áirithe 
ceantar geografach, amhail réigiúin 
oileánacha, réigiúin fhorimeallacha nó 
ceantair shléibhe, á cur san áireamh;

Leasú 59

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) an tábhacht a bhaineann leis an 
eintiteas maidir le leibhéal leordhóthanach 
seirbhíse a choinneáil ar bun, agus an fháil 
a bheith ar mhodhanna malartacha chun an 
tseirbhís sin a sholáthar á cur san áireamh.

(f) an tábhacht a bhaineann leis an 
eintiteas maidir le leibhéal leordhóthanach 
na seirbhíse fíor-riachtanaí a choinneáil ar 
bun, agus an fháil a bheith ar mhodhanna 
malartacha chun an tseirbhís fhíor-
riachtanach sin a sholáthar á cur san 
áireamh.

Leasú 60

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
treoirlínte a ghlacadh chun cur i bhfeidhm 
na gcritéar dá dtagraítear i mír 1 a éascú, 
agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 á 
cur san áireamh.

3. Déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
treoirlínte a ghlacadh chun cur i bhfeidhm 
na gcritéar dá dtagraítear i mír 1 a éascú, 
agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 á 
cur san áireamh.

Leasú 61

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Maidir leis na hearnálacha dá 
dtagraítear i bpointí 3, 4 agus 8 den 
Iarscríbhinn, déanfaidh na Ballstáit na 
heintitis a shainaithint a mheasfar a bheith 

1. Maidir leis na hearnálacha dá 
dtagraítear i bpointí 3, 4 agus 8 den 
Iarscríbhinn, déanfaidh na Ballstáit na 
heintitis a shainaithint a mheasfar a bheith 
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coibhéiseach le heintitis chriticiúla chun 
críocha na Caibidle seo faoin [trí bliana 
agus trí mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo]. Cuirfidh siad forálacha 
Airteagal 3, Airteagal 4, Airteagal 5(1) go 
(4) agus (7) agus Airteagal 9 i bhfeidhm 
maidir leis na heintitis sin.

coibhéiseach le heintitis chriticiúla chun 
críocha na Caibidle seo faoin [aon bhliain 
amháin agus sé mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo]. Cuirfidh siad 
forálacha Airteagal 3, Airteagal 4, 
Airteagal 5(1) go (4) agus (7) agus 
Airteagal 9 i bhfeidhm maidir leis na 
heintitis sin.

Leasú 62

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ainmneoidh gach Ballstát, pointe 
teagmhála aonair laistigh den údarás inniúil 
chun feidhm idirchaidrimh a fheidhmiú 
chun comhar trasteorann idir na Ballstáit a 
áirithiú le húdaráis inniúla na mBallstát 
eile agus leis an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil dá dtagraítear in 
Airteagal 16 (‘pointe teagmhála aonair’).

2. Ainmneoidh gach Ballstát, pointe 
teagmhála aonair laistigh den údarás inniúil 
chun feidhm idirchaidrimh a fheidhmiú 
chun comhar trasteorann idir na Ballstáit a 
áirithiú le húdaráis inniúla na mBallstát 
eile agus leis an gCoimisiún agus leis an 
nGrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil dá dtagraítear in Airteagal 16 
(‘pointe teagmhála aonair’) agus, i gcás 
inarb ábhartha, chun comhar le tríú 
tíortha a áirithiú.

Leasú 63

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 8 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Faoin [trí bliana agus sé mhí tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus 
gach bliain dá éis sin, cuirfidh na pointí 
teagmhála aonair tuarascáil achomair faoi 
bhráid an Choimisiúin agus an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir 
leis na fógraí a fuarthas, lena n-áirítear an 
líon fógraí, cineál na dteagmhas ar tugadh 
fógra ina leith agus na bearta a rinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 13(3).

3. Faoin ... [ceithre bliana agus sé 
mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach 
seo], agus sa chéad ráithe de gach bliain 
dá éis sin, cuirfidh na pointí teagmhála 
aonair tuarascáil achomair faoi bhráid an 
Choimisiúin agus an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir 
leis na fógraí a fuarthas, lena n-áirítear an 
líon fógraí, cineál na dteagmhas ar tugadh 
fógra ina leith agus na bearta a rinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 13(3).
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Leasú 64

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla agus iad ag feabhsú a n-
athléimneachta. D’fhéadfadh a bheith san 
áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla agus iad ag feabhsú a n-
athléimneachta. Cuimseoidh an tacaíocht 
sin ábhair threoracha agus modheolaíochtaí 
treoracha a fhorbairt, tacú le cleachtaí a 
eagrú chun an athléimneacht a thástáil, 
agus oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne 
eintiteas criticiúil. Féadfaidh na Ballstáit 
acmhainní airgeadais a sholáthar 
d’eintitis chriticiúla, gan dochar do na 
rialacha is infheidhme maidir le 
Státchabhair, i gcás inar gá sin agus ina 
bhfuil údar cuí leo de bharr cuspóirí a 
bhaineann le leas an phobail.

Leasú 65

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh 
eintitis chriticiúla measúnú ar na rioscaí 
ábhartha uile a d’fhéadfadh a n-oibríochtaí 
a shuaitheadh, agus go ndéanfaidh siad é 
sin laistigh de shé mhí tar éis dóibh an 
fógra dá dtagraítear in Airteagal 5(3), agus 
i gcás inar gá dá éis sin, agus gach ceithre 
bliana ar a laghad, ar bhonn measúnú 
riosca na mBallstát agus foinsí faisnéise 
ábhartha eile.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh 
eintitis chriticiúla measúnú ar na rioscaí 
ábhartha uile a d’fhéadfadh soláthar a 
gcuid seirbhísí fíor-riachtanacha lena 
mbaineann a shuaitheadh, agus go 
ndéanfaidh siad é sin laistigh de shé mhí 
tar éis dóibh an fógra dá dtagraítear in 
Airteagal 5(3), agus i gcás inar gá dá éis 
sin, agus gach ceithre bliana ar a laghad, ar 
bhonn measúnú riosca na mBallstát agus 
foinsí faisnéise ábhartha eile.

Leasú 66

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) téarnamh ó theagmhais, lena n-
áirítear bearta leanúnachais gnó agus 
slabhraí soláthair malartacha a shainaithint;

(d) téarnamh ó theagmhais, lena n-
áirítear bearta leanúnachais gnó agus 
slabhraí soláthair malartacha a shainaithint, 
chun soláthar leanúnach na seirbhíse 
fíor-riachtanaí a áirithiú;

Leasú 67

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) bainistíocht cosanta fostaithe 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí de bhaill foirne a leagan amach 
maidir le baill foirne a fheidhmíonn 
feidhmeanna criticiúla, trí chearta rochtana 
a bhunú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, agus ar fhaisnéis 
íogair, chomh maith le catagóirí sonracha 
de bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12;

(e) bainistíocht slándála fostaithe 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí de bhaill foirne atá ag feidhmiú 
feidhmeanna criticiúla a leagan amach, trí 
cheanglais oiliúna agus cáilíochtaí 
iomchuí a leagan síos, trí chearta rochtana 
ar limistéir, saoráidí agus bonneagair 
íogaire eile, agus ar fhaisnéis íogair, a 
bhun, chomh maith le catagóirí sonracha de 
bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12; i gcás ina bhfuil soláthraithe 
seachtracha rannpháirteach sa bhainistiú 
ar shlándáil na bhfostaithe, déanfaidh na 
heintitis chriticiúla a áirithiú go 
gcomhlíonfaidh siad na caighdeáin agus 
sonraíochtaí a bhfuil glacadh coitianta 
leo;

Leasú 68

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha.

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha, lena n-áirítear trí 
oiliúint thréimhsiúil.
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Leasú 69

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Arna iarraidh sin ó Bhallstát a 
shainaithin an t-eintiteas criticiúil agus le 
comhaontú an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann, eagróidh an Coimisiún misin 
chomhairleacha, i gcomhréir leis na 
socruithe a leagtar amach in 
Airteagal 15(4), (5), (7) agus (8), chun 
comhairle a chur ar fáil don eintiteas 
criticiúil lena mbaineann maidir lena gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. Déanfaidh an misean 
comhairleach na torthaí a thuairisciú don 
Choimisiún, don Bhallstát sin agus don 
eintiteas criticiúil lena mbaineann.

3. Arna iarraidh sin ag Ballstát a 
shainaithin an t-eintiteas criticiúil agus i 
gcomhairle leis an eintiteas criticiúil lena 
mbaineann, eagróidh an Coimisiún misin 
chomhairleacha, i gcomhréir leis na 
socruithe a leagtar amach in 
Airteagal 15(4), (5), (7) agus (8), chun 
comhairle a thabhairt don eintiteas criticiúil 
lena mbaineann maidir lena gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. Déanfaidh an misean 
comhairleach na torthaí a thuairisciú don 
Choimisiún, don Bhallstát sin agus don 
eintiteas criticiúil lena mbaineann. Arna 
iarraidh sin dó, féadfaidh an Coimisiún 
misin chomhairleacha a thairiscint 
d’eintitis atá bunaithe i dtríú tíortha 
freisin.

Leasú 70

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta. Beidh na seiceálacha cúlra sin 
comhréireach agus teoranta go docht don 
mhéid atá riachtanach agus ábhartha do 
chomhlíonadh dhualgais na ndaoine lena 
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mbaineann.

Leasú 71

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
leis an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2016/679/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38, déanfar an méid seo a leanas 
le seiceáil chúlra dá dtagraítear i mír 1:

2. I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2016/679/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar seiceáil chúlra dá dtagraítear i mír 
1 chun riosca a d’fhéadfadh a bheith ann 
do shlándáil an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann a mheas, agus chuige sin 
amháin. Le seiceáil cúlra, déanfar an méid 
seo a leanas:

_________________
38 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.

Leasú 72

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra gan 
moill mhíchuí don údarás inniúil faoi 
theagmhais a shuaitheann go mór a n-
oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-oibríochtaí 
a shuaitheadh go mór. Áireofar sna fógraí 
aon fhaisnéis atá ar fáil a bhfuil gá léi chun 
é a chur ar a chumas don údarás inniúil 
tuiscint a bheith aige ar an gcineál 
teagmhais atá ann, ar an gcúis a bhí leis 
agus ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a 
bheith leis, lena n-áirítear aon tionchar 
trasteorann atá ag an teagmhas a dhéanamh 
amach. Leis an bhfógra sin, ní bheidh an t-
eintiteas criticiúil faoi réir dliteanas 

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra gan 
moill mhíchuí don údarás inniúil faoi 
theagmhais a shuaitheann go mór a n-
oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-oibríochtaí 
a shuaitheadh go mór. Tabharfar fógra 
tosaigh laistigh de 24 uair an chloig ón 
uair a fhaigheann eintiteas criticiúil 
amach faoi theagmhas, mar aon le 
tuairisc mhionsonraithe dá éis sin tráth 
nach déanaí ná aon mhí amháin ina 
dhiaidh sin. Áireofar sna fógraí aon 
fhaisnéis atá ar fáil a bhfuil gá léi chun a 
chur ar a chumas an údaráis inniúil tuiscint 
a bheith aige ar an gcineál teagmhais atá 
ann, ar an gcúis a bhí leis agus ar na 
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méadaithe. hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith leis, lena 
n-áirítear aon tionchar trasteorann atá ag an 
teagmhas a dhéanamh amach. Leis an 
bhfógra sin, ní bheidh na heintitis 
chriticiúla faoi réir dliteanas méadaithe.

I gcás tionchar suntasach a bheith ag 
teagmhas, nó ina bhféadfadh tionchar 
suntasach a bheith aige, ar eintitis 
chriticiúla nó ar leanúnachas sholáthar 
na seirbhísí fíor-riachtanacha i níos mó 
ná trí Bhallstát, áiritheoidh na Ballstáit 
go ndéanfaidh na heintitis chriticiúla lena 
mbaineann fógra a thabhairt don 
Choimisiún faoi na teagmhais sin. 
Cuirfidh an Coimisiún an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil ar an 
eolas faoi aon cheann de na fógraí sin 
gan moill mhíchuí. Caithfidh an 
Coimisiún agus an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, i 
gcomhréir le dlí an Aontais, le faisnéis 
arna soláthar mar chuid de na fógraí sin 
ar shlí lena n-urramófar a rúndacht agus 
lena gcosnófar slándáil agus leasanna 
tráchtála an eintitis chriticiúil nó na n-
eintiteas criticiúil lena mbaineann.

Leasú 73

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an limistéar geografach a ndéanann 
an suaitheadh difear dó nó a ndéanfadh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dó.

(c) an limistéar geografach a ndéanann 
an suaitheadh difear dó nó a ndéanfadh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dó, agus á chur san áireamh an 
bhfuil an ceantar sin iargúlta go 
geografach.

Leasú 74

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Uair sa bhliain, cuirfidh an t-
údarás inniúil lena mbaineann tuarascáil 
achomair faoi bhráid an Choimisiúin 
agus an Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil maidir leis na fógraí a 
fuarthas agus an ghníomhaíocht a 
rinneadh i gcomhréir leis an Airteagal 
seo.

Leasú 75

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, 
faisnéis faoi na bearta leantacha a rinneadh 
ar a fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas.

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, 
faisnéis faoi na bearta leantacha a rinneadh 
ar a fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas. Cuirfidh 
an t-údarás inniúil an pobal ar an eolas 
faoi theagmhas i gcás ina gcinnfidh sé go 
mbeadh sé chun leasa an phobail 
déanamh amhlaidh. Áiritheoidh an t-
údarás inniúil go gcuirfidh na heintitis 
chriticiúla úsáideoirí ar an eolas faoina 
seirbhísí a bhféadfadh sé go ndéanfadh 
teagmhas difear dóibh agus, i gcás inarb 
ábhartha, faoi aon bhearta sábháilteachta 
nó leigheasanna a d’fhéadfadh a bheith 
ann.

Leasú 76

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 13a
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Caighdeáin
Chun cur chun feidhme 
comhsheasmhach na Treorach seo a chur 
chun cinn, déanfaidh na Ballstáit, gan 
úsáid cineál ar leith teicneolaíochta a 
fhorchur, ná idirdhealú a dhéanamh ina 
bhfabhar, úsáid caighdeán agus 
sonraíochtaí atá ábhartha do shlándáil 
agus athléimneacht eintiteas criticiúil a 
spreagadh.

Leasú 77

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis nuair a bheidh 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é 
agus go soláthraíonn sé seirbhísí fíor-
riachtanacha do níos mó ná trian amháin 
de na Ballstáit nó i níos mó ná trian de na 
Ballstáit, agus nuair a bheidh fógra tugtha 
ina leith sin don Choimisiún de bhun 
Airteagal 5(1) agus (6), faoi seach.

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis nuair a bheidh 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é 
agus go soláthraíonn sé na seirbhísí fíor-
riachtanacha céanna nó seirbhísí fíor-
riachtanacha comhchosúla do níos mó ná 
trí cinn de na Ballstáit nó i níos mó ná trí 
cinn de na Ballstáit, agus nuair a bheidh 
fógra tugtha ina leith sin don Choimisiún 
de bhun Airteagal 5(1) agus (6), faoi seach.

Leasú 78

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Arna iarraidh sin ag Ballstát amháin nó 
níos mó nó ón gCoimisiún, déanfaidh an 
Ballstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
chriticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis suite, in éineacht leis an 
eintiteas sin, déanfaidh sé an Coimisiún 
agus an Grúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil a chur ar an eolas faoi thoradh an 
mheasúnaithe riosca a rinneadh de bhun 

Arna iarraidh sin ag Ballstát amháin nó 
níos mó nó ón gCoimisiún, déanfaidh 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil a chur ar 
an eolas faoi thoradh an mheasúnaithe 
riosca a rinneadh de bhun Airteagal 10 
agus faoi na bearta a rinneadh i gcomhréir 
le hAirteagal 11.



PE691.097v02-00 50/216 RR\1241337GA.docx

GA

Airteagal 10 agus faoi na bearta a rinneadh 
i gcomhréir le hAirteagal 11.

Leasú 79

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 15 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Arna iarraidh sin ag Ballstát amháin 
nó níos mó, nó ar a thionscnamh féin, agus 
i gcomhréir leis an mBallstát ina bhfuil 
bonneagar an eintitis chriticiúil a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leis 
suite, eagróidh an Coimisiún misean 
comhairleach chun measúnú a dhéanamh ar 
na bearta a chuir an t-eintiteas sin ar bun 
chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh 
de bhun Chaibidil III. I gcás inar gá, 
féadfaidh na misin chomhairleacha 
saineolas sonrach a iarraidh i réimse na 
bainistíochta rioscaí tubaiste tríd an 
Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

2. Arna iarraidh sin ag Ballstát amháin 
nó níos mó, nó ar a thionscnamh féin, agus 
i gcomhairle leis an mBallstát ina bhfuil 
bonneagar an eintitis chriticiúil a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leis 
suite, eagróidh an Coimisiún misean 
comhairleach chun measúnú a dhéanamh ar 
na bearta a chuir an t-eintiteas sin ar bun 
chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh 
de bhun Chaibidil III. I gcás inar gá, 
féadfaidh na misin chomhairleacha 
saineolas sonrach a iarraidh i réimse na 
bainistíochta rioscaí tubaiste tríd an 
Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

Leasú 80

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Eagróidh an Coimisiún an clár a bheidh ag 
misean comhairleach, i gcomhairle le 
comhaltaí an mhisin chomhairligh 
shonraigh agus i gcomhaontú leis an 
mBallstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
chriticiúil suite nó ina bhfuil an t-eintiteas 
criticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach ag baint 
leis lonnaithe.

Eagróidh an Coimisiún an clár a bheidh ag 
misean comhairleach, i gcomhairle le 
comhaltaí an mhisin chomhairligh 
shonraigh agus leis an mBallstát ina bhfuil 
bonneagar an eintitis chriticiúil suite nó ina 
bhfuil an t-eintiteas criticiúil a bhfuil 
tábhacht Eorpach ag baint leis lonnaithe.

Leasú 81

Togra le haghaidh treorach
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Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil cuireadh 
a thabhairt d’ionadaithe ó pháirtithe 
leasmhara páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, iarrfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil ar 
ionadaithe na ngeallsealbhóirí ábhartha 
páirt a ghlacadh ina chuid oibre agus ar 
Pharlaimint na hEorpa a bheith 
rannpháirteach mar bhreathnóir.

Leasú 82

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) éascú a dhéanamh ar mhalartú dea-
chleachtas maidir le heintitis chriticiúla a 
shainaithint ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 5, lena n-áirítear maidir le 
spleáchais trasteorann agus maidir le 
rioscaí agus teagmhais;

(c) éascaíocht a dhéanamh ar mhalartú 
dea-chleachtas maidir le heintitis 
chriticiúla a shainaithint ag na Ballstáit i 
gcomhréir le hAirteagal 5, lena n-áirítear 
maidir le spleáchais trasteorann agus 
trasearnála agus maidir le rioscaí agus 
teagmhais;

Leasú 83

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) straitéis de chuid an Aontais 
maidir le hathléimneacht a ullmhú i 
gcomhréir leis na cuspóirí a leagtar 
amach sa Treoir seo;

Leasú 84

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) faisnéis agus dea-chleachtais a 
mhalartú maidir le taighde agus forbairt a 
bhaineann le hathléimneacht na n-eintiteas 
criticiúil i gcomhréir leis an Treoir seo;

(h) faisnéis agus dea-chleachtais a 
mhalartú maidir le nuálaíocht, taighde 
agus forbairt a bhaineann le hathléimneacht 
na n-eintiteas criticiúil i gcomhréir leis an 
Treoir seo;

Leasú 85

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) measúnuithe riosca comhordaithe 
agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a 
chur chun cinn i measc eintitis chriticiúla 
agus tacú leo;

Leasú 86

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tiocfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil le chéile 
go tráthrialta agus uair sa bhliain ar a 
laghad leis an nGrúpa Comhair arna bhunú 
faoi [Threoir NIS 2] chun comhar 
straitéiseach agus malartú faisnéise a chur 
chun cinn.

5. Tiocfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil le chéile 
go tráthrialta agus uair sa bhliain ar a 
laghad leis an nGrúpa Comhair arna bhunú 
faoi [Threoir NIS 2] chun comhar 
straitéiseach agus malartú faisnéise a 
éascú.

Leasú 87

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 16 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair maidir leis an bhfaisnéis a 
chuireann na Ballstáit ar fáil de bhun 

7. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair maidir leis an bhfaisnéis a 
chuireann na Ballstáit ar fáil de bhun 
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Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(4) a chur ar 
fáil don Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil faoin [trí bliana agus sé 
mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach 
seo] agus i gcás inar gá ina dhiaidh sin, 
agus gach ceithre bliana ar a laghad.

Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(4) a chur ar 
fáil don Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil faoin [trí bliana agus sé 
mhí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach 
seo] agus i gcás inar gá ina dhiaidh sin, 
agus gach ceithre bliana ar a laghad. 
Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair go rialta maidir le 
gníomhaíochtaí an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil.
Cuirfidh an Coimisiún comhrúnaíocht ar 
bun don Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil agus don Ghrúpa 
Comhair arna bhunú faoi Threoir NIS 2 
chun freastal ar bhealach níos fearr ar an 
gcumarsáid idir an dá ghrúpa agus, dá 
bhrí sin, chun athbhrí a íoslaghdú idir na 
húdaráis éagsúla arna n-ainmniú faoin 
Treoir seo agus faoi Threoir NIS 2. 

Leasú 88

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Chun an fhaisnéis a fuarthas faoi 
Airteagal 8(3) a fháil agus a úsáid go cuí, 
coimeádfaidh an Coimisiún clárlann 
teagmhas de chuid an Aontais agus é mar 
aidhm leis dea-chleachtais agus 
modheolaíochtaí a fhorbairt agus a 
chomhroinnt.

Leasú 89

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 21 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 11(4) a thabhairt 
don Choimisiún go ceann tréimhse cúig 

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 4(1) agus 11(4) a 
thabhairt don Choimisiún go ceann 
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bliana amhail ó dháta theacht i bhfeidhm 
na Treorach seo nó aon dáta eile arna 
leagan síos ag na comhreachtóirí.

tréimhse cúig bliana amhail ó dháta theacht 
i bhfeidhm na Treorach seo nó aon dáta 
eile arna leagan síos ag na comhreachtóirí.

Leasú 90

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagal 11(4) a chúlghairm 
aon tráth. Le cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean 
na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 4(1) agus 11(4) a 
chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí 
a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghníomhartha 
tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

Leasú 91

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún, faoin [54 mí tar 
éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], 
tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle ina ndéanfar 
measúnú ar a mhéid a rinne na Ballstáit na 
bearta is gá chun an Treoir seo a 
chomhlíonadh.

Déanfaidh an Coimisiún, faoin [54 mhí tar 
éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], 
tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle ina ndéanfar 
measúnú ar a mhéid a rinne na Ballstáit na 
bearta is gá chun an Treoir seo a 
chomhlíonadh. Beidh caibidlí tíre ar 
leithligh sa tuarascáil faoin dul chun cinn 
nithiúil i dtaca le cur chun feidhme atá 
déanta i ngach Ballstát.

Leasú 92

Togra le haghaidh treorach
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Airteagal 22 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 
chumhdach. Cuirfear an chéad tuarascáil 
isteach faoin [sé bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus déanfar 
measúnú inti, go háirithe, i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnáil an táirgthe, na próiseála 
agus an dáilte bia a áireamh.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 
chumhdach. Cuirfear an chéad tuarascáil 
isteach faoin [sé bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus déanfar 
measúnú inti, go háirithe, i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach. 
Chun na críche sin, déanfaidh an 
Coimisiún doiciméid ábhartha an Ghrúpa 
um Athléimneacht Eintiteas Criticiúil a 
chur san áireamh.

Leasú 93

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn – tábla – pointe 2 – Iompar – pointe e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

— Aeriompróirí dá dtagraítear i bpointe (4) d’Airteagal 3 de 
Rialachán (CE) Uimh. 300/200856 

— Comhlachtaí bainistíochta aerfoirt dá dtagraítear i 
bpointe (2) d’Airteagal 2 de Threoir 2009/12/CE57, aerfoirt dá 
dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 den Treoir sin, lena n-
áirítear na croí-aerfoirt a liostaítear in Roinn 2 
d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 
Uimh. 1315/201358, agus eintitis a oibríonn suiteálacha 
coimhdeacha laistigh d’aerfoirt

2.Iompar a) 
Aer

— Oibreoirí rialaithe bainistíochta tráchta a sholáthraíonn 
rialú aerthráchta dá dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 de 
Rialachán (CE) Uimh. 549/200459
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— Bainisteoirí bonneagair dá dtagraítear i bpointe (2) 
d’Airteagal 3 de Threoir 2012/34/AE60

(b) 
Iarnró
d — Gnóthais iarnróid dá dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 3 

de Threoir (AE) 34/944 lena n-áirítear oibreoirí saoráidí 
seirbhíse dá dtagraítear i bpointe (12) d’Airteagal 3 de Threoir 
2012/34/AE

(c) 
Uisce

— Cuideachtaí iompair paisinéirí agus lasta d’uiscebhealaí 
intíre, ar muir agus cois cósta, dá dtagraítear i dtaca le 
hiompar muirí in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) 
Uimh 725/200461, nach bhfuil na soithí aonair arna n-oibriú ag 
na cuideachtaí sin san áireamh ann

— Comhlachtaí bainistithe calafoirt dá dtagraítear i 
bpointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir 2005/65/CE62, lena n-
áirítear a saoráidí calafoirt dá dtagraítear i bpointe (11) 
d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 agus eintitis 
a oibríonn oibreacha agus trealamh atá laistigh de chalafoirt

— Oibreoirí seirbhísí um thrácht árthaí dá dtagraítear i 
bpointe (o) d’Airteagal 3 de Threoir 2002/59/CE63 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(d) 
Bótha
r

Údaráis bhóthair dá dtagraítear i bpointe (12) d’Airteagal 2 de 
Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/96264 ón gCoimisiún 
atá freagrach as rialú bainistíochta tráchta

— Oibreoirí Córas Cliste Iompair dá dtagraítear i bpointe (1) 
d’Airteagal 4 de Threoir 2010/40/AE65

Leasú 

— Aeriompróirí dá dtagraítear i bpointe (4) d’Airteagal 3 
de Rialachán (CE) Uimh. 300/200856 

— Comhlachtaí bainistíochta aerfoirt dá dtagraítear i 
bpointe (2) d’Airteagal 2 de Threoir 2009/12/CE57, 
aerfoirt dá dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 den 
Treoir sin, lena n-áirítear na croí-aerfoirt a liostaítear in 
Roinn 2 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 
Uimh. 1315/201358, agus eintitis a oibríonn suiteálacha 
coimhdeacha laistigh d’aerfoirt

2.Iompar a) Aer

— Oibreoirí rialaithe bainistíochta tráchta a sholáthraíonn 
rialú aerthráchta dá dtagraítear i bpointe (1) d’Airteagal 2 
de Rialachán (CE) Uimh. 549/200459

(b) 
Iarnród

— Bainisteoirí bonneagair dá dtagraítear i bpointe (2) 
d’Airteagal 3 de Threoir 2012/34/AE60
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— Gnóthais iarnróid dá dtagraítear i bpointe (1) 
d’Airteagal 3 de Threoir (AE) 34/944 lena n-áirítear 
oibreoirí saoráidí seirbhíse dá dtagraítear i bpointe (12) 
d’Airteagal 3 de Threoir 2012/34/AE

— Cuideachtaí iompair paisinéirí agus lasta 
d’uiscebhealaí intíre, ar muir agus cois cósta, dá 
dtagraítear i dtaca le hiompar muirí in Iarscríbhinn I a 
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh 725/200461, nach 
bhfuil na soithí aonair arna n-oibriú ag na cuideachtaí sin 
san áireamh ann

— Comhlachtaí bainistithe calafoirt dá dtagraítear i 
bpointe (1) d’Airteagal 3 de Threoir 2005/65/CE62, lena 
n-áirítear a saoráidí calafoirt dá dtagraítear i bpointe (11) 
d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 agus 
eintitis a oibríonn oibreacha agus trealamh atá laistigh de 
chalafoirt

(c) Uisce

— Oibreoirí seirbhísí um thrácht árthaí dá dtagraítear i 
bpointe (o) d’Airteagal 3 de Threoir 2002/59/CE63 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Údaráis bhóthair dá dtagraítear i bpointe (12) 
d’Airteagal 2 de Rialachán Tarmligthe (AE) 
Uimh. 2015/96264 ón gCoimisiún atá freagrach as rialú 
bainistíochta tráchta

(d) Bóthar

— Oibreoirí Córas Cliste Iompair dá dtagraítear i 
bpointe (1) d’Airteagal 4 de Threoir 2010/40/AE65

(e) 
iompar 
poiblí

— Údaráis iompair phoiblí agus oibreoirí seirbhíse dá 
dtagraítear i bpointí (b) agus (d) d’Airteagal 2 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle65a.

_____________________

65A Rialachán (AE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh 
Fómhair 2007 maidir le seirbhísí iompair phoiblí do 
phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus 
Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 (IO L 315, 3.12.2007, 
lch. 1).

Leasú 94
Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn – roinn 5 – foroinn 6 (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Earnálacha, fo-earnálacha agus cineálacha 
eintitis

Earnálacha, fo-earnálacha agus cineálacha 
eintitis

5. Sláinte 5. Sláinte

— Soláthraithe cúraim sláinte dá 
dtagraítear in Airteagal 3, bpointe (g) de 
Threoir 2011/24/AE

— Soláthraithe cúraim sláinte dá 
dtagraítear i bpointe (g) d’Airteagal 3 de 
Threoir 2011/24/AE

— Saotharlanna tagartha an Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 15 de 
Rialachán [XX] maidir le bagairtí 
tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte

— Saotharlanna tagartha an Aontais dá 
dtagraítear in Airteagal 15 de 
Rialachán [XX] maidir le bagairtí 
tromchúiseacha trasteorann ar an tsláinte

— Eintitis a dhéanann gníomhaíochtaí 
taighde agus forbartha ar tháirgí íocshláinte 
dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe 2 de 
Threoir 2001/83/CE

— Eintitis a dhéanann gníomhaíochtaí 
taighde agus forbartha ar tháirgí íocshláinte 
dá dtagraítear i bpointe 2 d’Airteagal 1 de 
Threoir 2001/83/CE

— Eintitis a mhonaraíonn táirgí 
cógaisíochta bunúsacha agus ullmhóidí 
cógaisíochta dá dtagraítear i roinn C, 
rannán 21 de NACE Ath. 2

— Eintitis a mhonaraíonn táirgí 
cógaisíochta bunúsacha agus ullmhóidí 
cógaisíochta dá dtagraítear i roinn C, 
rannán 21 de NACE Ath. 2

— Eintitis a mhonaraíonn feistí leighis a 
meastar a bheith criticiúil le linn 
éigeandála sláinte poiblí (‘an liosta feistí 
criticiúla i gcomhair éigeandáil sláinte 
poiblí’) dá dtagraítear in Airteagal 20 de 
Rialachán XXXX

— Eintitis a mhonaraíonn feistí leighis a 
meastar a bheith criticiúil le linn 
éigeandála sláinte poiblí (‘an liosta feistí 
criticiúla i gcomhair éigeandáil sláinte 
poiblí’) dá dtagraítear in Airteagal 20 de 
Rialachán XXXX

— Eintitis a bhfuil údarú dáileacháin acu 
dá dtagraítear in Airteagal 79 de 
Threoir 2001/83/CE

Leasú 95

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn – Earnáil 9 – Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Riarachán poiblí 9. Riarachán poiblí agus institiúidí 
daonlathacha

Leasú 96

Togra le haghaidh treorach
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Iarscríbhinn – Earnáil 9 – Cineál eintitis – 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Rialtais agus tionóil lárnacha, 
réigiúnacha agus áitiúla

Leasú 97

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn I – pointe 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10 a. Táirgeadh, próiseáil agus dáileadh 
bia
— gnólachtaí bia dá dtagraítear i 
bpointe (2) d’Airteagal 3 de Rialachán 
(CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1a

________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena 
leagtar síos prionsabail ghinearálta agus 
ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena 
mbunaítear an tÚdarás Eorpach um 
Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos 
nósanna imeachta in ábhair a bhaineann 
le sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, 
lch. 1).
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2.7.2021

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM THIONSCLAÍOCHT, UM THAIGHDE AGUS UM 
FHUINNEAMH

chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – (2020)0365(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Nils Torvalds

(*)        Coistí comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um 
Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, 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) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a bhí an Treoir sin 
dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, arb amhlaidh, dá ndéanfaí na 
bonneagair sin a shuaitheadh nó a 
scriosadh, a d’imreofaí mórthionchar 
trasteorann ar dhá Bhallstát ar a laghad. Is 
ar chosaint na mbonneagar sin, agus air sin 
amháin, a bhí an Treoir sin dírithe. 
Fuarthas amach sa mheastóireacht a 
rinneadh ar Threoir 2008/114/CE in 
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bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
shuaitheann oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

201918, áfach, nach leor bearta cosanta a 
bhaineann le sócmhainní aonair amháin 
chun gach suaitheadh a chosc, mar go 
bhfuil oibríochtaí ina n-úsáidtear 
bonneagar criticiúil ag éirí níos idirnasctha 
agus níos trasteorainní. Dá bhrí sin, is gá 
an cur chuige a athrú i dtreo athléimneacht 
eintiteas criticiúil a áirithiú, is é sin, an 
cumas atá acu teagmhais a mhaolú, a 
sheasamh, freagairt dóibh, freastal orthu 
agus teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
d’fhéadfadh oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil a shuaitheadh agus leas 
eacnamaíoch agus sóisialta foriomlán na 
saoránach a chur i mbaol.

__________________ __________________
17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Leasú 2

Togra le haghaidh treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, na sláinte, agus 
an bhia, i ngnéithe áirithe den riarachán 
poiblí, agus in earnáil an spáis a mhéid a 
bhaineann le soláthar seirbhísí áirithe atá 
ag brath ar bhonneagair ar talamh atá faoi 
úinéireacht na mBallstát nó páirtithe 
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agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu. Dá bhrí sin, ní chumhdaítear 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe i 
leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag 
baint leo, sochaithe atá ag éirí níos 
idirspleáiche de réir a chéile.

príobháideacha agus atá á mbainistiú acu 
agus á n-oibriú acu. Dá bhrí sin, ní 
chumhdaítear bonneagair atá faoi 
úinéireacht an Aontais mar chuid dá chláir 
spáis nó atá faoi úinéireacht duine nó grúpa 
eile thar ceann an Aontais, nó bonneagair 
atá á mbainistiú agus á n-oibriú ag an 
Aontas nó thar ceann an Aontais. 
Rannchuidíonn dul chun cinn 
nuálaíochta agus teicneolaíochta le 
foirmeacha agus cineálacha nua córais 
bonneagair a chruthú a úsáideann 
nuálaíochtaí atá dírithe ar chostais a 
laghdú agus éifeachtúlacht a mhéadú 
agus a bhféadfadh impleachtaí a bheith 
acu ar riosca agus athléimneacht. 
Ciallaíonn na hidirspleáchais sin go 
bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Tá ról 
tábhachtach ag athléimneacht bonneagair 
fuinnimh san fhás eacnamaíoch ar fud an 
Aontais agus rannchuidíonn sí le 
caighdeán cuibhiúil maireachtála a 
áirithiú do thomhaltóirí leochaileacha 
fuinnimh. Léirigh paindéim COVID-19 a 
leochailí atá ár sochaithe i leith rioscaí a 
bhfuil dóchúlacht íseal ag baint leo, 
sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de 
réir a chéile.

Leasú 3

Togra le haghaidh treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu, 
agus is ag dul in olcas de réir a chéile atá 
an fhadhb sin. De bharr go bhfuil ceanglais 

(4) Mó sa mhó, tá na heintitis a bhfuil 
baint acu le soláthar seirbhísí fíor-
riachtanacha faoi réir ceanglais a 
fhorchuirtear faoi dhlíthe na mBallstát agus 
a bhfuil difríochtaí eatarthu. De bharr go 
bhfuil ceanglais slándála níos solúbtha ag 
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slándála níos solúbtha ag roinnt Ballstát ar 
na heintitis sin, ní hamháin go bhfuil baol 
ann go n-imreofaí tionchar diúltach ar 
choinneáil ar bun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, ach 
cuirtear bac ar fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh. Meastar gur eintitis 
chriticiúla iad cineálacha comhchosúla 
eintiteas i roinnt Ballstát ach ní amhlaidh 
atá i mBallstáit eile, agus tá na heintitis sin 
a shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu.

roinnt Ballstát ar na heintitis sin, ní 
hamháin go bhfuil baol ann go n-imreofaí 
tionchar diúltach ar choinneáil ar bun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, ach 
cuirtear bac ar fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh freisin. Tá athléimneacht 
eintiteas criticiúil an-tábhachtach 
d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
agus do shlándáil an Aontais agus a 
shaoránach. Meastar gur eintitis chriticiúla 
iad cineálacha comhchosúla eintiteas i 
roinnt Ballstát ach ní amhlaidh atá i 
mBallstáit eile, agus tá na heintitis sin a 
shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu.

Leasú 4

Togra le haghaidh treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú.

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú. Ós rud é go ndéantar foráil 
Treoir seo d’íosrialacha, tá saoirse ag na 
Ballstáit rialacha níos déine a ghlacadh 
nó a choinneáil chun soláthar seirbhísí 
fíor-riachtanacha a áirithiú sa mhargadh 
inmheánach agus athléimneacht eintiteas 
criticiúil a fheabhsú i gcás ina measann 
siad go bhfuil gá leo chun an tslándáil 
náisiúnta a chosaint.
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Leasú 5

Togra le haghaidh treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 [Treoir atá beartaithe maidir 
le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais; (dá 
ngairtear “Treoir NIS 2” anseo feasta)], 
nuair is féidir. I bhfianaise a mhinice is atá 
cibear-rioscaí agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo, 
forchuirtear le Treoir NIS 2 ceanglais 
chuimsitheacha ar thacar mór eintiteas 
chun a gcibearshlándáil a áirithiú. Ós rud é 
go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar an 
gcibearshlándáil i dTreoir NIS 2, ba cheart 
na hábhair a chumhdaítear léi a eisiamh ó 
raon feidhme na Treorach seo, gan dochar 
don chóras sainiúil le haghaidh eintitis in 
earnáil an bhonneagair dhigitigh.

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 [Treoir atá beartaithe maidir 
le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais; (dá 
ngairtear ‘Treoir NIS 2’ anseo feasta)], 
lena gcuirtear cosc ar aon fhorluí a 
d’fhéadfadh bac a chur ar éifeachtacht an 
dá threoir sin. I bhfianaise a mhinice is atá 
cibear-rioscaí agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo, 
forchuirtear le Treoir NIS 2 ceanglais 
chuimsitheacha ar thacar mór eintiteas 
chun a gcibearshlándáil a áirithiú. Ós rud é 
go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar an 
gcibearshlándáil i dTreoir NIS 2, ba cheart 
na hábhair a chumhdaítear léi a eisiamh ó 
raon feidhme na Treorach seo, gan dochar 
don chóras sainiúil le haghaidh eintitis in 
earnáil an bhonneagair dhigitigh.

__________________ __________________
20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

Leasú 6

Togra le haghaidh treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
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athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 
measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Ba cheart torthaí an mheasúnaithe 
riosca a úsáid i bpróiseas sainaitheantais na 
n-eintiteas criticiúil agus ba cheart na 
torthaí a úsáid chun cabhrú leis na heintitis 
sin ceanglais athléimneachta na Treorach 
seo a chomhlíonadh.

athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta agus insíothlú 
coiriúil. Agus na measúnuithe riosca sin á 
ndéanamh acu, ba cheart do na Ballstáit 
measúnaithe riosca ginearálta nó 
earnáilsonracha eile a chur san áireamh, ar 
measúnaithe riosca iad a dhéantar de bhun 
gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais, 
agus ba cheart dóibh na spleáchais idir 
earnálacha a mheas, lena n-áirítear ó 
Bhallstáit eile agus ó thríú tíortha. Ba 
cheart torthaí an mheasúnaithe riosca a 
úsáid i bpróiseas sainaitheantais na n-
eintiteas criticiúil agus ba cheart na torthaí 
a úsáid chun cabhrú leis na heintitis sin 
ceanglais athléimneachta na Treorach seo a 
chomhlíonadh.

Leasú 7

Togra le haghaidh treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Tugtar aghaidh 
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cheart critéir a leagan síos chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint. Ar mhaithe le 
héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 
leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

sa Treoir seo ar an ngá go n-áiritheofaí 
leanúnachas na seirbhísí atá fíor-
riachtanach chun feidhmeanna 
sochaíocha nó gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha ríthábhachtacha a 
chothabháil, gan dochar d’inniúlachtaí 
náisiúnta maidir le seirbhísí poiblí a 
eagrú agus a sholáthar. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir a leagan síos chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint. Ar mhaithe le 
héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 
leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

Leasú 8

Togra le haghaidh treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus, i gcás inar gá, na 
rialacha sin a fhorfheidhmiú, agus chun a 
áirithiú go bhfuil an chumhacht agus na 
hacmhainní leordhóthanacha ag na 
húdaráis sin. I bhfianaise na ndifríochtaí 
atá ann idir struchtúir rialachais náisiúnta 

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus, i gcás inar gá, na 
rialacha sin a fhorfheidhmiú, agus chun a 
áirithiú go bhfuil an chumhacht agus na 
hacmhainní leordhóthanacha ag na 
húdaráis sin. I bhfianaise na ndifríochtaí 
atá ann idir struchtúir rialachais náisiúnta 
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éagsúla, agus chun socruithe earnála atá 
ann cheana nó comhlachtaí maoirseachta 
agus rialála de chuid an Aontais a chosaint, 
agus chun dúbailt a sheachaint, ba cheart 
go mbeadh na Ballstáit in ann níos mó ná 
údarás inniúil amháin a ainmniú. Sa chás 
sin, áfach, ba cheart dóibh cúraimí 
sonracha na n-údarás lena mbaineann a 
shonrú go soiléir agus a áirithiú go n-
oibreoidh siad i gcomhar go rianúil agus go 
héifeachtach. Ba cheart do na húdaráis 
inniúla uile oibriú i gcomhar le húdaráis 
ábhartha eile ar bhonn níos ginearálta, ar 
an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais araon.

éagsúla, agus chun socruithe 
earnáilsonracha atá ann cheana ar an 
leibhéal náisiúnta nó ar leibhéal an 
Aontais nó comhlachtaí maoirseachta agus 
rialála náisiúnta agus de chuid an Aontais 
a chosaint, agus chun dúbailt a sheachaint, 
ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann 
níos mó ná údarás inniúil amháin a 
ainmniú. Sa chás sin, áfach, ba cheart 
dóibh cúraimí sonracha na n-údarás lena 
mbaineann a shonrú go soiléir agus a 
áirithiú go n-oibreoidh siad i gcomhar go 
rianúil agus go héifeachtach. Ba cheart do 
na húdaráis inniúla uile oibriú i gcomhar le 
húdaráis ábhartha eile ar bhonn níos 
ginearálta, ar an leibhéal náisiúnta agus ar 
leibhéal an Aontais araon.

Leasú 9

Togra le haghaidh treorach
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi Threoir NIS 2, mar aon 
le heintitis a sainaithníodh in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh nár mhór a mheas go 
bhfuil siad coibhéiseach le heintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, de bharr go 
bhfuil go bhfuil na heintitis sin faoi réir 
cheanglais chibearshlándála Threoir NIS 2, 
ba cheart do na húdaráis inniúla a 
ainmneofar faoin dá Threoir oibriú i 
gcomhar le chéile, go háirithe i dtaca le 
rioscaí agus teagmhais chibearshlándála a 
dhéanann difear do na heintitis sin.

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoin Treoir seo, mar aon le 
heintitis in earnáil an bhonneagair dhigitigh 
nár mhór a mheas go bhfuil siad 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla faoin 
Treoir seo, de bharr go bhfuil go bhfuil na 
heintitis sin faoi réir cheanglais 
chibearshlándála Threoir NIS 2. Dá réir 
sin, ba cheart do na húdaráis inniúla a 
ainmneofar faoin dá Threoir oibriú i 
gcomhar le chéile, go háirithe i dtaca le 
rioscaí agus teagmhais chibearshlándála a 
dhéanann difear do na heintitis sin. Ba 
cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh 
chun tuairisciú agus rialú dúbailte a 
sheachaint, chun a áirithiú go bhfuil 
straitéisí agus ceanglais dá bhforáiltear sa 
Treoir seo agus i dTreoir NIS 2 
comhlántach agus nach bhfuil eintitis 
chriticiúla faoi réir ualach riaracháin 
breise.
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Leasú 10

Togra le haghaidh treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil. Ina theannta sin, i bhfianaise na 
n-idirspleáchas idir eintitis agus 
earnálacha, ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
ba cheart do na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil. Ina theannta sin, i bhfianaise na 
n-idirspleáchas idir eintitis agus 
earnálacha, ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

Leasú 11

Togra le haghaidh treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais 
chun iarmhairtí níos measa fós a chosc 
agus forléargas cuimsitheach a bheith acu 
ar na rioscaí foriomlána a mbíonn ar 
eintitis chriticiúla aghaidh a thabhairt 
orthu. Chun na críche sin, ba cheart nós 
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theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann mór agus ar cheart, dá bhrí sin, 
fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nós imeachta a bhunú lena 
bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh a chur ar an eolas 
faoi.

imeachta a bhunú i ndáil le fógra a 
thabhairt faoi theagmhais áirithe agus ba 
cheart foráil a dhéanamh maidir le 
paraiméadair chun a dhéanamh amach 
cathain a bhíonn an suaitheadh atá ann nó a 
d’fhéadfadh a bheith ann mór agus ar 
cheart, dá bhrí sin, fógra a thabhairt faoi na 
teagmhais. I bhfianaise an tionchair 
trasteorann a d’fhéadfadh a bheith ag 
suaitheadh den sórt sin, ba cheart nós 
imeachta a bhunú lena bhféadfadh na 
Ballstáit, trí phointí teagmhála aonair, na 
Ballstáit eile a ndéantar difear dóibh a chur 
ar an eolas faoi. I bhfianaise íogaireacht 
roinnt imeachtaí, ba cheart cineálacha 
iomchuí rúndachta a bhunú, mar aon le 
sásraí chun scaipeadh sonraí a chosc a 
d’fhéadfadh an tslándáil náisiúnta a chur 
i mbaol.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go mbeidh cumhachtaí sonracha áirithe ag 
a n-údaráis inniúla chun an Treoir seo a 
chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go 
cuí i ndáil le heintitis chriticiúla, i gcás ina 
dtiocfaidh na heintitis sin faoina ndlínse 
mar a shonraítear sa Treoir seo. Ba cheart a 
áireamh ar na cumhachtaí sin, go háirithe, 
an chumhacht chun cigireachtaí, 
maoirseacht agus iniúchtaí a dhéanamh, 
chun a cheangal ar eintitis chriticiúla 
faisnéis agus fianaise a sholáthar maidir 
leis na bearta atá déanta acu chun a gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh agus, i gcás 
inar gá, chun orduithe a eisiúint le sáruithe 
a sainaithníodh a leigheas. Agus orduithe 
den sórt sin á n-eisiúint acu, níor cheart do 
na Ballstáit bearta a éileamh a théann thar a 
bhfuil riachtanach agus comhréireach chun 
comhlíontacht an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann a áirithiú, agus aird ar leith á 

(30) Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú 
go mbeidh cumhachtaí sonracha áirithe ag 
a n-údaráis inniúla chun an Treoir seo a 
chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú go 
cuí i ndáil le heintitis chriticiúla, i gcás ina 
dtiocfaidh na heintitis sin faoina ndlínse 
mar a shonraítear sa Treoir seo. Ba cheart a 
áireamh ar na cumhachtaí sin, go háirithe, 
an chumhacht chun cigireachtaí, 
maoirseacht agus iniúchtaí a dhéanamh, 
chun a cheangal ar eintitis chriticiúla 
faisnéis agus fianaise a sholáthar maidir 
leis na bearta atá déanta acu chun a gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh agus, i gcás 
inar gá, chun orduithe a eisiúint le sáruithe 
a sainaithníodh a leigheas. Agus orduithe 
den sórt sin á n-eisiúint acu, níor cheart do 
na Ballstáit bearta a éileamh a théann thar a 
bhfuil riachtanach agus comhréireach chun 
comhlíontacht an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann a áirithiú, agus aird ar leith á 



PE691.097v02-00 70/216 RR\1241337GA.docx

GA

tabhairt ar a thromchúisí is atá an sárú agus 
ar acmhainn eacnamaíoch an eintitis 
chriticiúil. Ar bhonn níos ginearálta, ba 
cheart coimircí iomchuí éifeachtacha a 
bheith ag gabháil leis na cumhachtaí sin, ar 
coimircí iad atá le sonrú sa dlí náisiúnta, i 
gcomhréir leis na ceanglais a eascraíonn as 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. Agus measúnú á dhéanamh ar 
chomhlíontacht eintitis chriticiúil lena 
chuid oibleagáidí faoin Treoir seo, ba 
cheart do na húdaráis inniúla a ainmneofar 
faoin Treoir seo a bheith in ann a iarraidh 
ar na húdaráis inniúla a ainmneofar faoi 
Threoir NIS 2 measúnú a dhéanamh ar 
chibearshlándáil na n-eintiteas sin. Ba 
cheart do na údaráis inniúla oibriú i 
gcomhar agus faisnéis a mhalartú chun na 
críche sin.

tabhairt ar a thromchúisí is atá an sárú agus 
ar acmhainn eacnamaíoch an eintitis 
chriticiúil. Ar bhonn níos ginearálta, ba 
cheart coimircí iomchuí éifeachtacha a 
bheith ag gabháil leis na cumhachtaí sin, ar 
coimircí iad atá le sonrú sa dlí náisiúnta, i 
gcomhréir leis na ceanglais a eascraíonn as 
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais 
Eorpaigh. Is iad na húdaráis inniúla a 
ainmnítear faoi Threoir NIS 2 atá 
freagrach as measúnú a dhéanamh ar 
eintitis chriticiúla faoin Treoir seo i dtaca 
le hábhair a thagann faoi raon feidhme 
Threoir NIS 2 amhail cibearshlándáil 
fhisiciúil agus neamhfhisiciúil. Ina 
theannta sin, agus measúnú á dhéanamh ar 
chomhlíontacht eintitis chriticiúil lena 
chuid oibleagáidí faoin Treoir seo, ba 
cheart do na húdaráis inniúla a ainmneofar 
faoin Treoir seo a bheith in ann a iarraidh 
ar na húdaráis inniúla a ainmneofar faoi 
Threoir NIS 2 measúnú a dhéanamh ar 
chibearshlándáil na n-eintiteas sin. Ba 
cheart do na údaráis inniúla comhoibriú 
agus faisnéis a mhalartú chun na críche sin.

Leasú 13

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstáit a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 
dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
seirbhísí sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú, seirbhísí atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, agus chun é a chur ar a gcumas do 
na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a 

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstáit a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 
dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
leanúnach seirbhísí sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú, seirbhísí atá fíor-
riachtanach chun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, agus chun é a chur ar a gcumas do 
na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a 
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chomhlíonadh; chomhlíonadh;

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY [an Treoir atá beartaithe 
maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal 
coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais; 
(‘Treoir NIS 2’)], gan dochar 
d’Airteagal 7.

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY [an Treoir atá beartaithe 
maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal 
coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais; 
(‘Treoir NIS 2’)], gan dochar 
d’Airteagal 7. I bhfianaise na n-idirnasc 
idir cibearshlándáil agus slándáil 
fhisiciúil eintiteas, áiritheoidh na Ballstáit 
cur chun feidhme comhleanúnach an dá 
threoir.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar foráil lena straitéisí slándála, 
lena n-áirítear straitéisí slándála a 
bhaineann go sonrach le hearnáil ar leith, 
maidir le creat beartais comhordaithe le 
haghaidh comhordú feabhsaithe i 
gcomhthéacs comhroinnt faisnéise faoi 
theagmhais agus bagairtí agus feidhmiú 
cúraimí maoirseachta, lena seachnófar 
dúbailt ceanglas agus gníomhaíochtaí 
tuairiscithe agus faireacháin.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) ciallaíonn ‘riosca’ aon chúinse nó 
teagmhas a d’fhéadfadh drochthionchar a 
bheith aige ar athléimneacht eintiteas 
criticiúil;

(6) ciallaíonn ‘riosca’ aon chúinse nó 
teagmhas a d’fhéadfadh drochthionchar a 
bheith aige ar oibríochtaí eintiteas 
criticiúil;

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) na gnéithe ábhartha den straitéis 
náisiúnta chibearshlándála dá 
bhforáiltear i dTreoir NIS2 agus aon 
straitéis náisiúnta earnálach eile d’fhonn 
comhordú, comhlántacht agus sinéirgí a 
bhaint amach.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Agus a straitéisí á ndréachtú, 
féadfaidh na Ballstáit dul i gcomhairle le 
húdaráis áitiúla agus réigiúnacha agus 
acmhainn áitiúil a chur san áireamh.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear timpistí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear timpistí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 
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bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir (AE) 
2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle34.

bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir (AE) 
2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle34. I gcás inarb ábhartha, 
breithneofar sa mheasúnú riosca ar 
acmhainn na n-údarás áitiúil agus 
réigiúnach.

__________________ __________________
34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar 
leis na Ballstáit, teimpléad tuairiscithe 
coiteann deonach a fhorbairt chun mír 4 a 
chomhlíonadh.

5. Déanfaidh an Coimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit, teimpléad 
tuairiscithe coiteann deonach a fhorbairt 
chun mír 4 a chomhlíonadh.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Féadfaidh na Ballstáit na heintitis 
sin atá sainaitheanta acu mar eintitis 
fhíor-riachtanacha faoi Threoir NIS 2 a 
shainaithint mar eintitis chriticiúla faoin 
Treoir seo. I gcás ina gcinneann Ballstát 
gan na heintitis fhíor-riachtanacha faoi 
Threoir NIS 2 a shainaithint mar eintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, déanfaidh sé 
na fáthanna leis an gcinneadh sin a 
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thabhairt.

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar trasteorann;

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar trasteorann, 
agus an leochaileacht a bhaineann leis an 
leibhéal leithlisithe de chineálacha áirithe 
ceantar geografach, amhail réigiúin 
oileánacha, réigiúin fhorimeallacha nó 
ceantair shléibhe, á cur san áireamh;

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ainmneoidh gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair laistigh den údarás inniúil 
chun feidhm idirchaidrimh a fheidhmiú 
chun comhar trasteorann idir na Ballstáit a 
áirithiú le húdaráis inniúla na mBallstát 
eile agus leis an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil dtagraítear in 
Airteagal 16 (‘pointe teagmhála aonair’).

2. Ainmneoidh gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair laistigh den údarás inniúil 
chun feidhm idirchaidrimh a fheidhmiú 
chun comhar trasteorann idir na Ballstáit a 
áirithiú le húdaráis inniúla na mBallstát 
eile, leis an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil dtagraítear in 
Airteagal 16 (‘pointe teagmhála aonair’) 
agus leis na heintitis chriticiúla. 
Áiritheoidh gach Ballstát gurb ionann an 
pointe teagmhála aonair a ainmnítear 
faoi Threoir NIS 2 agus an pointe 
teagmhála aonair faoin Treoir seo.

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Faoin [trí bliana agus sé mhí tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus 
gach bliain dá éis sin, cuirfidh na pointí 
teagmhála aonair tuarascáil achomair faoi 
bhráid an Choimisiúin agus an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir 
leis na fógraí a fuarthas, lena n-áirítear an 
líon fógraí, cineál na dteagmhas ar tugadh 
fógra ina leith agus na bearta a rinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 13(3).

3. Faoin [trí bliana agus sé mhí tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus 
sa chéad ráithe de gach bliain dá éis sin, 
cuirfidh na pointí teagmhála aonair 
tuarascáil achomair faoi bhráid an 
Choimisiúin agus an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir 
leis na fógraí a fuarthas, lena n-áirítear an 
líon fógraí, cineál na dteagmhas ar tugadh 
fógra ina leith agus na bearta a rinneadh i 
gcomhréir le hAirteagal 13(3).

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí agus cosaint sonraí pearsanta ina 
gcúraimí orthu, chomh maith le páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear eintitis 
chriticiúla.

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, lena n-áirítear, i gcás inarb 
iomchuí, údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí agus cosaint sonraí pearsanta ina 
gcúraimí orthu, chomh maith le páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear eintitis 
chriticiúla.

Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla agus iad ag feabhsú a n-
athléimneachta. D’fhéadfadh a bheith san 

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla a n-athléimneacht a fheabhsú, 
prótacail, comhaontuithe agus comhar a 
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áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

fhorbairt, agus faisnéis agus saineolas a 
mhalartú idir na hearnálacha poiblí agus 
príobháideacha. Cuirfear san áireamh sa 
tacaíocht sin, i measc nithe eile, ábhair 
threoracha agus modheolaíochtaí treoracha 
a fhorbairt, tacú le cleachtaí a eagrú chun a 
n-athléimneacht a thástáil, agus oiliúint 
thréimhsiúil a chur ar fáil do bhaill foirne 
eintiteas criticiúil.

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. I gcás inar gá, déanfaidh na 
Ballstáit dóthain acmhainní a 
leithdháileadh chun tacú le heintitis 
chriticiúla ceanglais chomhlíontachta a 
chomhlíonadh, go háirithe chun costais 
bhreise a bhaineann le gníomhaíochtaí 
foghlama agus oiliúna a chumhdach nó 
chun foireann bhreise a fhostú chun 
tuairisciú, faireachán agus athbhreithniú 
a dhéanamh.

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Bunóidh na Ballstáit uirlisí 
malartaithe faisnéise chun tacú le malartú 
faisnéise deonach idir eintitis chriticiúla i 
ndáil le ábhair a chumhdaítear leis an 
Treoir seo, i gcomhréir le dlí an Aontais 
agus leis an dlí náisiúnta maidir le 
hiomaíochas agus cosaint sonraí pearsanta 
go háirithe.

3. Bunóidh na Ballstáit uirlisí 
malartaithe faisnéise chun tacú le malartú 
faisnéise deonach idir eintitis chriticiúla, 
chun comhroinnt eolais agus 
trédhearcacht a mhéadú laistigh 
d’earnálacha agus eatarthu, i ndáil le 
hábhair a chumhdaítear leis an Treoir seo, i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí 
náisiúnta maidir le hiomaíochas agus 
cosaint sonraí pearsanta go háirithe.
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Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) teagmhais a sheachaint a 
d'fhéadfadh slándáil agus leanúint an 
tsoláthair earraí agus seirbhísí a chur i 
mbaol;

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) úsáid a bhaint as caighdeáin agus 
sonraíochtaí Eorpacha a bhfuil glacadh 
leo atá ábhartha d’athléimneacht eintiteas 
criticiúil, gan úsáid cineál ar leith 
seirbhíse nó teicneolaíochta a fhorchur;

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) bainistíocht cosanta fostaithe 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí de bhaill foirne a leagan amach 
maidir le baill foirne a fheidhmíonn 
feidhmeanna criticiúla, trí chearta rochtana 
a bhunú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, agus ar fhaisnéis 
íogair, chomh maith le catagóirí sonracha 
de bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12;

(e) bainistíocht slándála fostaithe agus 
oiliúna leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear 
trí chatagóirí de bhaill foirne a leagan 
amach maidir le baill foirne a fheidhmíonn 
feidhmeanna criticiúla, trí chearta rochtana 
a bhunú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, agus ar fhaisnéis 
íogair, chomh maith le catagóirí sonracha 
de bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12;

Leasú 32
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha.

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
n-oibreoirí ábhartha, agus a mbaill foirne 
trí oiliúint thréimhsiúil.

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí cuí-
réasúnaithe a chur isteach ar sheiceálacha 
cúlra ar dhaoine a thagann faoi réim 
catagóirí sonracha áirithe dá mbaill foirne, 
a shainaithnítear bunaithe ar chritéir 
náisiúnta choitianta lena n-áirítear daoine 
atá á meas i leith earcú le haghaidh 
feidhmeanna criticiúla a thagann faoi na 
catagóirí sin, agus áiritheoidh siad go 
ndéanfaidh na húdaráis atá inniúil na 
seiceálacha cúlra sin a dhéanamh na 
hiarrataí sin a mheasúnú go gasta.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
leis an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2016/679/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38, déanfar an méid seo a leanas 
le seiceáil chúlra dá dtagraítear i mír 1:

2. I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
leis an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2016/679/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle38, áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfar seiceáil chúlra dá dtagraítear i mír 
1 chun riosca slándála féideartha don 
eintiteas criticiúil a mheas, agus chuige 
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sin amháin, agus i leith chearta 
bunúsacha an duine lena mbaineann. Le 
seiceáil cúlra, déanfar

__________________ __________________
38 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1. 38 IO L 119, 4.5.2016, lch. 1.

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) fostaíocht roimhe sin, oideachas 
agus aon bhearna in oideachas nó 
fostaíocht in curriculum vitae an duine a 
chumhdach, le linn na gcúig bliana roimhe 
sin ar a laghad agus le linn deich mbliana 
ar a mhéad.

(c) i gcásanna eisceachtúla agus 
bunaithe ar chritéir náisiúnta, fostaíocht 
roimhe sin, oideachas agus aon bhearna in 
oideachas nó fostaíocht in curriculum vitae 
an duine a chumhdach, le linn na gcúig 
bliana roimhe sin ar a laghad agus le linn 
deich mbliana ar a mhéad.

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra gan 
moill mhíchuí don údarás inniúil faoi 
theagmhais a shuaitheann go mór a n-
oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór. 
Áireofar sna fógraí aon fhaisnéis atá ar fáil 
a bhfuil gá léi chun é a chur ar a chumas 
don údarás inniúil tuiscint a bheith aige ar 
an gcineál teagmhais atá ann, ar an gcúis a 
bhí leis agus ar na hiarmhairtí a 
d’fhéadfadh a bheith leis, lena n-áirítear 
aon tionchar trasteorann atá ag an 
teagmhas a dhéanamh amach. Leis an 
bhfógra sin, ní bheidh an t-eintiteas 
criticiúil faoi réir dliteanas méadaithe.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra gan 
moill mhíchuí do na heintitis chriticiúla, 
agus dóibh sin amháin, faoi na teagmhais 
a dhéanann a n-oibríochtaí a shuaitheadh, 
chun ró-fhaisnéis agus sreabhadh sonraí 
gan ghá a sheachaint, agus chun 
feidhmiú éifeachtach údarás náisiúnta 
agus eintiteas príobháideach a ráthú. 
Áireofar sna fógraí aon fhaisnéis atá ar fáil 
a bhfuil gá léi chun é a chur ar a chumas 
don údarás inniúil tuiscint a bheith aige ar 
an gcineál teagmhais atá ann, ar an gcúis a 
bhí leis agus ar na hiarmhairtí a 
d’fhéadfadh a bheith leis, lena n-áirítear 
aon tionchar trasteorann atá ag an 
teagmhas a dhéanamh amach. Leis an 
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bhfógra sin, ní bheidh an t-eintiteas 
criticiúil faoi réir dliteanas méadaithe.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) an tionchar ar shaol an duine 
agus na hiarmhairtí comhshaoil;

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an limistéar geografach a ndéanann 
an suaitheadh difear dó nó a ndéanfadh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dó.

(c) an limistéar geografach a ndéanann 
an suaitheadh difear dó nó a ndéanfadh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dó, agus á chur san áireamh cibé 
an bhfuil an ceantar sin iargúlta go 
geografach.

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil cuireadh 
a thabhairt d’ionadaithe ó pháirtithe 
leasmhara páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

2. Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil cuireadh 
a thabhairt d’ionadaithe ó pháirtithe 
ábhartha páirt a ghlacadh ina chuid oibre, 
agus spreagadh a thabhairt do 
rannpháirtíocht FBManna, na sochaí 
sibhialta agus na gceardchumann go 
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príomha i ngnéithe a bhaineann le 
hoiliúint.

Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tiocfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil le chéile 
go tráthrialta agus uair sa bhliain ar a 
laghad leis an nGrúpa Comhair arna bhunú 
faoi [Threoir NIS 2] chun comhar 
straitéiseach agus malartú faisnéise a chur 
chun cinn.

5. Tiocfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil le chéile 
go tráthrialta agus uair sa bhliain ar a 
laghad leis an nGrúpa Comhair arna bhunú 
faoi [Threoir NIS 2] chun comhar 
straitéiseach agus malartú faisnéise a 
éascú.

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Féadfaidh an Grúpa 
Athléimneachta um Eintitis Chriticiúla, 
de mheon an chomhair slándála agus na 
rochtana oscailte, rochtain a thabhairt, ar 
iarratas, ar a thorthaí agus ar fhoinsí 
sonraí le húsáid sa saol acadúil, i 
dtaighde slándála agus le haghaidh úsáidí 
tairbhiúla eile. Ba cheart na hiarrataí ar 
rochtain a bheith réasúnaithe agus bonn 
cirt leo agus go n-urramófar leis na 
sonraí a sholáthraítear cearta bunúsacha 
daoine agus iad a bheith comhréireach 
leis an tionchar ar na heintitis atá i gceist.

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 7 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7b. Cuirfidh an Coimisiún 
comhrúnaíocht ar bun le haghaidh an 
Ghrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil agus an Grúpa Comhair arna 
mbunú faoi [Threoir NIS 2] chun freastal 
ar bhealach níos fearr ar chumarsáid idir 
an dá ghrúpa agus, dá bhrí sin, chun 
athbhrí a íoslaghdú idir na húdaráis 
ainmnithe éagsúla faoin Treoir seo agus 
faoi [Threoir NIS 2].

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Chun an fhaisnéis a fuarthas faoi 
Airteagal 8(3) a fháil agus a úsáid go cuí, 
coimeádfaidh an Coimisiún clárlann 
Eorpach teagmhas agus é mar aidhm leis 
dea-chleachtais agus modheolaíochtaí a 
fhorbairt agus a chomhroinnt.

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 22 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 
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chumhdach. Cuirfear an chéad tuarascáil 
isteach faoin [sé bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus déanfar 
measúnú inti, go háirithe, i dtaobh ar 
cheart raon feidhme na Treorach a 
leathnú amach chun earnáil an táirgthe, 
na próiseála agus an dáilte bia a áireamh.

chumhdach. Déanfar an chéad tuarascáil a 
thíolacadh [sé bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo]. Chun na 
críche sin agus d’fhonn comhar 
straitéiseach a chur chun cinn tuilleadh, 
cuirfidh an Coimisiún san áireamh aon 
treoirdhoiciméid neamhcheangailteacha 
ón nGrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil maidir leis an taithí a fuarthas 
ar leibhéal straitéiseach.

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn – Pointe 5. Sláinte (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Earnáil Fo-earnáil Cineál eintitis

Leasú

Eintitis a bhfuil údarú dáileacháin acu 
dá dtagraítear in Airteagal 79 de Threoir 
2001/83/CE

Leasú 46

Togra le haghaidh treorach
Iarscríbhinn I – pointe 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Earnáil Fo-earnáil Cineál eintitis

Leasú

Bia Margaí mórdhíola — Gnólachtaí bia dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn I de Rialachán (CE) Uimh. 
853/2004 (1a)

1a Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 
Aibreán 2004 ag leagan síos rialacha sonracha sláinteachais maidir le sláinteachas earraí bia 
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(IO L 139, 30.04.2004, lch.39).
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT 
AN TOMHALTÓRA

chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Rapóirtéir don tuairim ‘(*)’: Alex Agius Saliba

‘(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta'

RÉASÚNÚ GEARR

An 16 Nollaig 2020, thíolaic an Coimisiún togra le haghaidh treoir maidir le hathléimneacht 
eintiteas criticiúil (Treoir RCE) mar aon le measúnú tionchair a ghabhann leis, bunaithe ar 
mheasúnú 2019 ar chur chun feidhme Threoir 2008/114/CE maidir le bonneagar criticiúil 
Eorpach (ECI). I bhfianaise thábhacht na cibearshlándála le haghaidh athléimneacht eintiteas 
criticiúil, thíolaic an Coimisiún go comhuaineach freisin togra le haghaidh Treoir 
athbhreithnithe maidir le slándáil gréasán agus faisnéise (‘Treoir NIS 2’). Chun 
comhleanúnachas iomlán a áirithiú, bheadh feidhm ag oibleagáidí cibear-athléimneachta faoi 
NIS 2 freisin maidir le heintitis chriticiúla arna sainaithint faoin togra nua.

Léiríonn togra RCE athrú ón gcur chuige reatha lena ndéantar sócmhainní aonair a chosaint i 
dtreo athléimneacht na n-eintiteas criticiúil a oibríonn iad a neartú. Chuirfeadh sé de cheangal 
ar na Ballstáit straitéisí náisiúnta a ghlacadh agus measúnuithe riosca rialta a dhéanamh agus, 
chomh maith leis sin, bunaítear leis oibleagáidí ar eintitis chriticiúla feabhas a chur ar a n-
athléimneacht agus ar a gcumas seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthar. Bheadh an nós 
imeachta chun eintitis chriticiúla a shainaithint éagsúil leis an nós imeachta a leagtar amach sa 
Treoir maidir le Bonneagair Chriticiúla Eorpacha (ECI). Bheadh maoirseacht shonrach ag an 
gCoimisiún freisin ar eintitis chriticiúla a bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint leo.

Tacaíonn an rapóirtéir, tríd is tríd, le togra RCE agus creideann sé go bhfuil sé tábhachtach go 
n-aithneodh IMCO gur gá na bearta atá ann cheana ar leibhéal AE, arb é is aidhm dóibh 
príomhsheirbhísí agus príomhbhonneagair a chosaint ar rioscaí fisiceacha, a thabhairt cothrom 
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le dáta. Tá sé thar a bheith tábhachtach athléimneacht eintiteas criticiúil sna Ballstáit a neartú 
agus cothrom na Féinne a thabhairt d’eintitis chriticiúla ar fud an Aontais i bhfianaise an 
mhéadaithe atá tagtha ar na hidirnaisc idir earnálacha, eintitis agus seirbhísí sa mhargadh 
inmheánach.

Tá baint ag Coiste IMCO, de bhun Riail 57, le hinniúlachtaí roinnte maidir le saincheisteanna 
lena n-ardaítear ceisteanna faoi shainchúram IMCO arb é is aidhm dóibh feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú. 

Raon feidhme agus sainmhínithe 

Is geal leis an Rapóirtéir leathnú raon feidhme na treorach mar go dtugtar an deis leis sin 
earnálacha nua nach raibh tairbhe á baint acu as bearta cosanta sonracha a chuimsiú inti. 
Creideann an rapóirtéir, áfach, go gcaithfear a mhíniú go soiléir an cuspóir ginearálta maidir 
le hardleibhéal athléimneachta eintiteas criticiúil agus bonneagar fíor-riachtanach a áirithiú 
agus seachadadh seirbhísí fíor-riachtanacha a dhaingniú chun feidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh a fheabhsú. 

Ina theannta sin, déanann sé iarracht ailíniú agus comhchuibhiú níos dlúithe Threoracha RCE 
agus NIS 2 araon a áirithiú, go háirithe i ndáil le raon feidhme agus sainmhínithe nuair is 
féidir. Chuige sin, éilíonn an rapóirtéir go ndéanfar neamh-chibearchosaint fhisiciúil, faoi 
Threoir RCE atá beartaithe, a dheighilt go soiléir ó na ceanglais in NIS 2 le hidirdhealú soiléir 
sa sainmhíniú ar ‘athléimneacht’ atá in Airteagal 2(2). Thairis sin, molann sé sraith 
sainmhínithe soiléire lena gcumhdaítear ‘eintitis chriticiúla’, ‘athléimneacht’, ‘teagmhas’, 
‘bonneagar fíor-riachtanach’ i measc sainmhínithe eile. 

Straitéis agus measúnú riosca ag na Ballstáit 

Is geal leis an rapóirtéir an straitéis lena neartaítear athléimneacht eintiteas criticiúil agus an 
measúnú riosca nach mór do gach Ballstát a ghlacadh. Déanann sé moltaí, áfach, chun feabhas 
a chur ar rannpháirtíocht agus ar chomhairliúchán leis na heintitis chriticiúla agus leis na 
geallsealbhóirí, ós rud é go gcuireann na cuideachtaí sin seirbhísí ríthábhachtacha ar fáil chun 
dea-fheidhmiú an tsaoil laethúil a áirithiú agus go bhfuil comhar feabhsaithe leo 
ríthábhachtach má táimid chun cuspóirí na Treorach seo a bhaint amach. Aithníonn sé freisin 
a thábhachtaí atá bainistiú rioscaí a bhaineann leis an slabhra soláthair agus leis an soláthraí 
agus iad á n-úsáid ag eintitis chriticiúla chun a áirithiú go rannchuideoidh na slabhraí soláthair 
le hathléimneacht na n-eintiteas dá soláthraíonn siad. 

Eintitis chriticiúla a shainaithint

Tacaíonn an Rapóirtéir leis an bhfíoras go mbeidh ar na Ballstáit eintitis chriticiúla i 
bpríomhearnálacha ábhartha dá dtagraítear san Iarscríbhinn a shainaithint. Míníonn sé, áfach, 
go mbeidh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit eintitis a shainaithint do na hearnálacha agus na fo-
earnálacha sin ón Iarscríbhinn arb ann dóibh sna Ballstáit agus a bhfuil na heintitis mar 
phríomhsholáthraithe seirbhísí fíor-riachtanacha dóibh chun feidhmeanna sochaíocha agus 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha ríthábhachtacha a chothabháil. Dá bhrí sin, tá moltaí déanta ag 
an Rapóirtéir maidir leis an réimse sin.

Údaráis inniúla agus pointe teagmhála aonair 
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Aithníonn an Rapóirtéir a thábhachtaí atá maoirseacht chuí agus comhar feabhsaithe idir 
údaráis inniúla na mBallstát. Tugann sé dá aire, áfach, gur cheart pointí teagmhála aonair a 
bhunú chun feidhm idirchaidrimh agus comhordú a fheidhmiú idir na heintitis chriticiúla, na 
húdaráis inniúla agus pointí teagmhála aonair eile mar aon leis an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil. Ba cheart go ndéanfadh an pointe teagmhála aonair na bealaí tuairiscithe a 
shimpliú agus a chomhchuibhiú (prionsabal an ionaid ilfhreastail). 

Fógra maidir le teagmhais 

Creideann an Rapóirtéir, maidir le teagmhais a chuireann isteach go mór ar oibríochtaí 
eintiteas criticiúil agus ar chun leas an phobail iad, go ndéanfar iad a thuairisciú ní hamháin 
do na húdaráis inniúla, tríd an bpointe teagmhála aonair, ach don phobal chomh maith nó 
nuair is gá do na húsáideoirí lena mbaineann. Molann an Rapóirtéir freisin soiléiriú a 
dhéanamh ar chuid de na ceanglais maidir le fógra a thabhairt faoi theagmhais nach bhfuil 
tarlaithe go fóill agus cuireann sé treoir bhreise ar fáil maidir leis na tairseacha tuairiscithe.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, 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) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a bhí an Treoir sin 
dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
shuaitheann oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, arb amhlaidh, dá ndéanfaí na 
bonneagair sin a shuaitheadh nó a 
scriosadh, a d’imreofaí mórthionchar 
trasteorann ar dhá Bhallstát ar a laghad. Is 
ar chosaint na mbonneagar sin, agus air sin 
amháin, a bhí an Treoir sin dírithe. 
Fuarthas amach sa mheastóireacht a 
rinneadh ar Threoir 2008/114/CE in 
201918, áfach, nach leor bearta cosanta a 
bhaineann le sócmhainní aonair amháin 
chun gach suaitheadh a chosc, mar go 
bhfuil oibríochtaí ina n-úsáidtear 
bonneagar criticiúil ag éirí níos idirnasctha 
agus níos trasteorainní. Dá bhrí sin, is gá 
an cur chuige a athrú i dtreo athléimneacht 
eintiteas criticiúil a áirithiú, is é sin, an 
cumas atá acu teagmhais nó bagairtí a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu, agus 
teacht aniar agus cosaint uathu, ar 
teagmhais nó bagairtí iad a d’fhéadfadh 
oibríochtaí an eintitis chriticiúil, feidhmiú 
an mhargaidh inmheánaigh nó 
saorghluaiseacht seirbhísí fíor-
riachtanacha a shuaitheadh.

__________________ __________________
17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 

17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
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23.12.2008, lch. 75). 23.12.2008, lch. 75).
18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais1 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairt 
shíorathraitheach na sceimhlitheoireachta 
agus idirspleáchais mhéadaitheacha idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe i ngeall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
rud a mhéadaíonn minicíocht agus méid na 
n-eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid a 
d’fhéadfadh acmhainn agus éifeachtúlacht 
cineálacha áirithe bonneagair a laghdú 
mura bhfuil bearta athléimneachta nó 
oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis sin, 
ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát.

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairt 
shíorathraitheach na sceimhlitheoireachta 
agus idirspleáchais mhéadaitheacha idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe i ngeall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
rud a mhéadaíonn minicíocht agus méid na 
n-eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid a 
d’fhéadfadh acmhainn agus éifeachtúlacht 
cineálacha áirithe bonneagair a laghdú 
mura bhfuil bearta athléimneachta nó 
oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis sin, 
ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát. Mar gheall ar an méadú 
atá tagtha ar idirspleáchais 
thrasearnálacha agus trasteorann idir 
bonneagair chriticiúla, is féidir le 
teagmhas i mBallstát amháin difear 

1 An Clár Eorpach um Bonneagar Criticiúil a Chosaint (EPCIP).
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tromchúiseach a dhéanamh do 
ghníomhaíochtaí i mBallstát eile. Chun 
ardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach sna bonneagair chriticiúla ar fud 
an Aontais, ba cheart seirbhísí fíor-
riachtanacha agus bonneagar fíor-
riachtanach a chosaint agus iad a bheith 
athléimneach i ngach Ballstát.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 
agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu. Dá bhrí sin, ní chumhdaítear 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe i 
leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag 
baint leo, sochaithe atá ag éirí níos 

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse fíor-riachtanaí atá ag éirí níos 
trasteorainní agus níos idirspleáiche agus a 
úsáideann príomhbhonneagair ar fud an 
Aontais in earnálacha an fhuinnimh, an 
iompair, na baincéireachta, bhonneagar an 
mhargaidh airgeadais, an bhonneagair 
dhigitigh, an uisce óil, an fhuíolluisce, agus 
na sláinte, i ngnéithe áirithe den riarachán 
poiblí, agus in earnáil an spáis a mhéid a 
bhaineann le soláthar seirbhísí áirithe atá 
ag brath ar bhonneagair ar talamh atá faoi 
úinéireacht na mBallstát nó páirtithe 
príobháideacha agus atá á mbainistiú acu 
agus á n-oibriú acu. Dá bhrí sin, ní 
chumhdaítear bonneagair atá faoi 
úinéireacht an Aontais mar chuid dá chláir 
spáis nó atá faoi úinéireacht duine nó grúpa 
eile thar ceann an Aontais, nó bonneagair 
atá á mbainistiú agus á n-oibriú ag an 
Aontas nó thar ceann an Aontais. 
Ciallaíonn na hidirspleáchais sin go 
bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh a bhainfí as 
seirbhísí fíor-riachtanacha, go fiú 
suaitheadh a bhaineann le heintiteas nó 
earnáil amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí sin ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh, lena n-áirítear ar 
dhaoine aonair, ar thomhaltóirí agus ar 
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idirspleáiche de réir a chéile. ghnólachtaí. Léirigh paindéim COVID-19 
a leochailí atá ár sochaithe i leith rioscaí a 
bhfuil dóchúlacht íseal ag baint leo, 
sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de 
réir a chéile.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu, 
agus is ag dul in olcas de réir a chéile atá 
an fhadhb sin. De bharr go bhfuil ceanglais 
slándála níos solúbtha ag roinnt Ballstát ar 
na heintitis sin, ní hamháin go bhfuil baol 
ann go n-imreofaí tionchar diúltach ar 
choinneáil ar bun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, ach 
cuirtear bac ar fheidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh. Meastar gur 
eintitis chriticiúla iad cineálacha 
comhchosúla eintiteas i roinnt Ballstát ach 
ní amhlaidh atá i mBallstáit eile, agus tá na 
heintitis sin a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi réir ceanglais éagsúla i 
mBallstáit éagsúla. Mar thoradh air sin, 
cuirtear ualach breise riaracháin ar 
chuideachtaí a fheidhmíonn thar 
theorainneacha, go háirithe ar chuideachtaí 
atá gníomhach i mBallstáit a bhfuil 
ceanglais níos déine acu.

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha agus 
bonneagair fhíor-riachtanaigh faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu, 
agus is ag dul in olcas de réir a chéile atá 
an fhadhb sin. De bharr go bhfuil ceanglais 
slándála níos solúbtha ag roinnt Ballstát ar 
na heintitis sin, ní hamháin go gcruthaítear 
leibhéil ilchineálacha athléimneachta 
agus difríochtaí idir na Ballstáit i ndáil le 
hainmniú agus maoirseacht eintiteas 
criticiúil ach imrítear tionchar diúltach 
freisin ar choinneáil ar bun feidhmeanna 
sochaíocha nó gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha ríthábhachtacha ar fud an 
Aontais, agus eascraíonn iomaíocht 
éagórach agus bacainní ar fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh as freisin. 
Meastar gur eintitis chriticiúla iad 
cineálacha comhchosúla eintiteas i roinnt 
Ballstát ach ní amhlaidh atá i mBallstáit 
eile, agus tá na heintitis sin a 
shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh sé 
d’éifeacht ag creat Eorpach cothrom na 
Féinne a thabhairt i gcrích d’eintitis 
chriticiúla ar fud an Aontais.
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Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú.

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
agus saorghluaiseacht seirbhísí fíor-
riachtanacha sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú agus chun feabhas a chur ar 
athléimneacht eintiteas criticiúil agus 
bonneagair fhíor-riachtanaigh is gá le 
haghaidh gníomhaíochtaí 
ríthábhachtacha sochaíocha nó 
eacnamaíocha laistigh den Aontas. 
Chuige sin, ba cheart é a bheith mar 
aidhm leis an Treoir seo bonneagair 
chriticiúla agus eintitis chriticiúla a 
dhéanamh athléimneach agus ar an gcaoi 
sin cur lena n-acmhainneacht soláthar 
leanúnach seirbhísí fíor-riachtanacha nó 
bonneagair fhíor-riachtanaigh a áirithiú 
nó ar a laghad feidhmíocht a athbhunú 
go tapa tar éis teagmhais. Ba cheart 
d’oibreoirí bonneagar criticiúil a 
sholáthraíonn seirbhísí fíor-riachtanacha 
ar fud an mhargaidh inmheánaigh in 
earnálacha éagsúla atá riachtanach le 
haghaidh feidhmeanna sochaíocha agus 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha, a bheith athléimneach i 
leith rioscaí reatha agus rioscaí ionchais 
amach anseo.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun an cuspóir sin a bhaint 
amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint ar cheart dóibh a 

(6) Chun an cuspóir sin a bhaint 
amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint ar eintitis iad a 
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bheith faoi réir ceanglais shonracha agus 
formhaoirseacht shonrach, ach ar cheart 
dóibh freisin tacaíocht agus treoir shonrach 
a fháil atá dírithe ar ardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach i bhfianaise 
na rioscaí ábhartha uile.

sholáthraíonn seirbhísí fíor-riachtanacha 
nó bonneagar fíor-riachtanach a thagann 
faoi réim earnálacha agus fo-earnálacha 
atá ann cheana ar an leibhéal náisiúnta 
dá dtagraítear san Iarscríbhinn agus ar 
cheart dóibh a bheith faoi réir ceanglais 
shonracha agus formhaoirseacht shonrach, 
ach ar cheart dóibh freisin tacaíocht agus 
treoir shonrach a fháil atá dírithe ar 
ardleibhéal athléimneachta a bhaint amach 
i bhfianaise na rioscaí ábhartha agus na 
ngéarchéimeanna féideartha uile.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 (‘Treoir NIS 2’ anseo 
feasta). I bhfianaise a mhinice is atá 
cibear-rioscaí agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo, 
forchuirtear le Treoir NIS 2 ceanglais 
chuimsitheacha ar thacar mór eintiteas 
chun a gcibearshlándáil a áirithiú. Ós rud é 
go dtugtar aghaidh go leordhóthanach ar an 
gcibearshlándáil i dTreoir NIS 2, ba cheart 
na hábhair a chumhdaítear léi a eisiamh ó 
raon feidhme na Treorach seo, gan dochar 
don chóras sainiúil le haghaidh eintitis in 
earnáil an bhonneagair dhigitigh.

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 (‘Treoir NIS 2’). I bhfianaise 
a mhinice is atá cibear-rioscaí agus i 
bhfianaise na saintréithe ar leith a 
bhaineann leo, forchuirtear le Treoir NIS 2 
ceanglais chuimsitheacha ar thacar mór 
eintiteas chun a gcibearshlándáil a áirithiú. 
Ós rud é go dtugtar aghaidh go 
leordhóthanach ar an gcibearshlándáil i 
dTreoir NIS 2, ba cheart na hábhair a 
chumhdaítear léi a eisiamh ó raon feidhme 
na Treorach seo, gan dochar don chóras 
sainiúil le haghaidh eintitis in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh. Ba cheart cur 
chuige comhleanúnach a áirithiú idir na 
gníomhartha sin, amhail trína áirithiú go 
mbainfidh eintitis faoi NIS 2 a 
d’fhéadfadh a bheith faoi réir oibleagáidí 
faoin Treoir seo, i gcás inar féidir, tairbhe 
as pointe teagmhála aonair agus sraith 
choiteann rialacha. Mar thoradh air sin, 
is ar na húdaráis inniúla arna n-ainmniú 
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faoi Threoir NIS2 a bheidh an 
fhreagracht maoirseacht a dhéanamh ar 
eintitis a shainaithnítear mar eintitis 
chriticiúla nó mar eintitis atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla faoin 
Treoir seo, in ábhair a thagann faoi raon 
feidhme Threoir NIS2. Thairis sin, eintitis 
a shainaithnítear mar eintitis fhíor-
riachtanacha faoi Threoir NIS 2, ach 
nach sainaithnítear mar eintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, ba cheart 
dóibh feabhas a chur ar athléimneacht a 
mbonneagair fhisiciúil, i gcás inarb 
iomchuí.

__________________ __________________
20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

20 Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle maidir le bearta le 
haghaidh ardleibhéal cibearshlándála 
coiteann ar fud an Aontais, lena 
n‑aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148 (IO 
L ..., ..., lch. ..).

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) D’fhonn cur chuige cuimsitheach a 
áirithiú i leith athléimneacht eintiteas 
criticiúil, ba cheart straitéis a bheith ag 
gach Ballstát ina leagtar amach cuspóirí 
agus bearta beartais atá le cur chun 
feidhme. Chun an méid sin a bhaint amach, 
ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go 
ndéanfar foráil lena straitéisí 
cibearshlándála maidir le creat beartais le 
haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-
údarás inniúil faoin Treoir seo agus an 
ceann faoi Threoir NIS 2 i gcomhthéacs 
comhroinnt faisnéise maidir le teagmhais 
agus cibearbhagairtí agus maidir le cúraimí 
maoirseachta a fheidhmiú.

D’fhonn cur chuige cuimsitheach a áirithiú 
i leith athléimneacht eintiteas criticiúil, 
agus cuspóirí straitéis an Aontais maidir 
leis an athléimneacht arna hullmhú ag an 
nGrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil á gcur san áireamh, ba cheart 
do gach Ballstát straitéis a ghlacadh ina 
leagtar amach cuspóirí agus bearta beartais 
atá le cur chun feidhme. Chun an méid sin 
a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit a 
áirithiú go ndéanfar foráil lena straitéisí 
cibearshlándála maidir le creat beartais le 
haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-
údarás inniúil faoin Treoir seo agus an 
ceann faoi Threoir NIS 2 i gcomhthéacs 
comhroinnt faisnéise maidir le teagmhais 
agus cibearbhagairtí agus maidir le cúraimí 
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maoirseachta a fheidhmiú.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 
measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Ba cheart torthaí an 
mheasúnaithe riosca a úsáid i bpróiseas 
sainaitheantais na n-eintiteas criticiúil 
agus ba cheart na torthaí a úsáid chun 
cabhrú leis na heintitis sin ceanglais 
athléimneachta na Treorach seo a 
chomhlíonadh.

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmiú seirbhísí fíor-
riachtanacha atá ríthábhachtach le 
haghaidh feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, lena n-áirítear rioscaí trasearnála, 
trasteorann, nádúrtha agus de dhéantús an 
duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, lena 
n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 
measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha, agus rioscaí a thagann chun cinn 
don phobal i gcoitinne nó don mhargadh 
inmheánach. Níor cheart do na Ballstáit 
aon ghnáthriosca gnó d’oibríochtaí a 
dhíorthaítear ó dhálaí an mhargaidh, ná 
aon riosca a eascraíonn as cinnteoireacht 
dhaonlathach, a mheas mar riosca. Ba 
cheart torthaí an mheasúnaithe riosca a 
úsáid i bpróiseas sainaitheantais na n-
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eintiteas criticiúil agus ba cheart na torthaí 
a úsáid chun cabhrú leis na heintitis sin 
ceanglais athléimneachta na Treorach seo a 
chomhlíonadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir a leagan síos chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint. Ar mhaithe le 
héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 
leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na 
heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta na n-earnálacha agus na bhfo-
earnálacha ar a gcríoch a liostaítear san 
Iarscríbhinn a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir agus sonraíochtaí coiteanna 
atá bunaithe ar tháscairí agus 
modheolaíochtaí íosta do gach earnáil 
agus do gach fo-earnáil a leagan síos i 
ndlúthchomhar leis na húdaráis ábhartha 
chun eintitis chriticiúla a shainaithint. Ar 
mhaithe le héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 
leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
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gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm. Chun cur 
i bhfeidhm na Treorach seo ar bhealaí 
éagsúla a sheachaint agus chun feidhmiú 
an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú, 
ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis 
na Ballstáit, treoirlínte mionsonraithe a 
sholáthar agus moltaí a dhéanamh chun 
tacú leis na Ballstáit an liosta de 
sheirbhísí fíor-riachtanacha, bonneagar 
fíor-riachtanach agus eintitis chriticiúla a 
shainaithint i gcás gach earnála agus fo-
earnála náisiúnta dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Le acquis sheirbhísí airgeadais an 
Aontais, bunaítear ceanglais 
chuimsitheacha ar eintitis airgeadais chun 
bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí go léir a 
mbíonn ar na heintitis aghaidh a thabhairt 
orthu, lena n-áirítear rioscaí oibríochtúla, 
agus chun leanúnachas gnó a áirithiú. 
Áirítear leis sin gnéithe de Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle22, Treoir 2014/65/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24, chomh maith le 
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle25  agus Treoir 2013/36/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26. Mhol an Coimisiún le 
déanaí an creat sin a chomhlánú Rialachán 
XX/YYYY ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle [an Rialachán atá beartaithe 
maidir le hathléimneacht oibríochtúil 
dhigiteach san earnáil airgeadais (dá 
ngairtear ‘Rialachán DORA’ anseo 
feasta)27 ], lena leagtar síos ceanglais ar 

(15) Le acquis sheirbhísí airgeadais an 
Aontais, bunaítear ceanglais 
chuimsitheacha ar eintitis airgeadais chun 
bainistiú a dhéanamh ar na rioscaí go léir a 
mbíonn ar na heintitis aghaidh a thabhairt 
orthu, lena n-áirítear rioscaí oibríochtúla, 
agus chun leanúnachas gnó a áirithiú. 
Áirítear leis sin gnéithe de Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle22, Treoir 2014/65/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle23 agus Rialachán (AE) 
Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle24, chomh maith le 
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle25 agus Treoir 2013/36/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26. Mhol an Coimisiún le 
déanaí an creat sin a chomhlánú Rialachán 
XX/YYYY ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle [an Rialachán atá beartaithe 
maidir le hathléimneacht oibríochtúil 
dhigiteach san earnáil airgeadais (dá 
ngairtear ‘Rialachán DORA’ anseo 
feasta)27], lena leagtar síos ceanglais ar 
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ghnólachtaí airgeadais chun rioscaí TFC a 
bhainistiú, lena n-áirítear bonneagair 
fhisiceacha TFC a chosaint. Ós rud é go 
gcumhdaítear go cuimsitheach le acquis 
sheirbhísí airgeadais an Aontais 
athléimneacht na n-eintiteas a liostaítear i 
bpointí 3 agus 4 den Iarscríbhinn, ba cheart 
go measfaí na heintitis sin a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla freisin 
chun críocha Chaibidil II den Treoir seo 
agus chun na gcríoch sin amháin. Chun a 
áirithiú go ndéanfar na rialacha maidir le 
rioscaí oibríochtúla agus maidir le 
hathléimneacht dhigiteach a chur i 
bhfeidhm go comhsheasmhach san earnáil 
airgeadais, ba cheart do na húdaráis a n-
ainmneofar de bhun Airteagal 41 de 
[Rialachán DORA] tacaíocht ó na Ballstáit 
a áirithiú, ar tacaíocht í chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas airgeadais atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla a 
fheabhsú, ar bhealach lán-chomhchuibhithe 
agus faoi réir na nósanna imeachta a 
leagtar amach sa reachtaíocht sin.

ghnólachtaí airgeadais chun rioscaí TFC a 
bhainistiú, lena n-áirítear bonneagair 
fhisiceacha TFC a chosaint. Ós rud é go 
gcumhdaítear go cuimsitheach le acquis 
seirbhísí airgeadais an Aontais 
athléimneacht na n-eintiteas a liostaítear i 
bpointí 3 agus 4 den Iarscríbhinn, ba cheart 
go measfaí na heintitis sin a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla freisin 
chun críocha Chaibidil II den Treoir seo 
agus chun na gcríoch sin amháin agus, dá 
bhrí sin, níor cheart na heintitis sin a 
bheith faoi réir na n-oibleagáidí a leagtar 
síos i gCaibidil III go Caibidil VI. Chun a 
áirithiú go ndéanfar na rialacha maidir le 
rioscaí oibríochtúla agus maidir le 
hathléimneacht dhigiteach a chur i 
bhfeidhm go comhsheasmhach san earnáil 
airgeadais, ba cheart do na húdaráis a n-
ainmneofar de bhun Airteagal 41 de 
[Rialachán DORA] tacaíocht ó na Ballstáit 
a áirithiú, ar tacaíocht í chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas airgeadais atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla a 
fheabhsú, ar bhealach lán-chomhchuibhithe 
agus faoi réir na nósanna imeachta a 
leagtar amach sa reachtaíocht sin.

__________________ __________________
22 Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an 
gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus 
stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, 
lch. 1).

22 Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an 
gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus 
stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, 
lch. 1).

23 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Treoir 2002/92/CE agus 
Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, 
lch. 349).

23 Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Treoir 2002/92/CE agus 
Treoir 2011/61/AE (IO L 173, 12.6.2014, 
lch. 349).

24 Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO 
L 173, 12.6.2014, lch. 84).

24 Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in 
ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear 
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO 
L 173, 12.6.2014, lch. 84).
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25 Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais 
stuamachta i gcomhair institiúidí 
creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 1).

25 Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais 
stuamachta i gcomhair institiúidí 
creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, 
agus lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 1).

26 Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar 
ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus 
maoirseacht stuamachta ar institiúidí 
creidmheasa agus ar ghnólachtaí 
infheistíochta, lena leasaítear 
Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/48/CE agus 
Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 338).

26 Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar 
ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus 
maoirseacht stuamachta ar institiúidí 
creidmheasa agus ar ghnólachtaí 
infheistíochta, lena leasaítear 
Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2006/48/CE agus 
Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, 
lch. 338).

27 Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le hathléimneacht dhigiteach 
oibríochtúil don earnáil airgeadais agus 
lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 648/2012, 
(AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) 
Uimh. 909/2014, COM(2020)595.

27 Togra le haghaidh Rialachán ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le hathléimneacht dhigiteach 
oibríochtúil don earnáil airgeadais agus 
lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 648/2012, 
(AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) 
Uimh. 909/2014, COM(2020)595.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus, i gcás inar gá, na 
rialacha sin a fhorfheidhmiú, agus chun a 
áirithiú go bhfuil an chumhacht agus na 
hacmhainní leordhóthanacha ag na 
húdaráis sin. I bhfianaise na ndifríochtaí 
atá ann idir struchtúir rialachais náisiúnta 
éagsúla, agus chun socruithe earnála atá 
ann cheana nó comhlachtaí maoirseachta 
agus rialála de chuid an Aontais a chosaint, 

(16) Ba cheart do na Ballstáit údaráis a 
ainmniú a bheidh inniúil chun maoirseacht 
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm rialacha na 
Treorach seo agus na rialacha sin a 
fhorfheidhmiú, agus chun a áirithiú go 
bhfuil an chumhacht agus na hacmhainní 
leordhóthanacha ag na húdaráis sin. I 
bhfianaise na ndifríochtaí atá ann idir 
struchtúir rialachais náisiúnta éagsúla, agus 
chun socruithe earnála atá ann cheana nó 
comhlachtaí maoirseachta agus rialála de 
chuid an Aontais a chosaint, agus chun 
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agus chun dúbailt a sheachaint, ba cheart 
go mbeadh na Ballstáit in ann níos mó ná 
údarás inniúil amháin a ainmniú.  Sa chás 
sin, áfach, ba cheart dóibh cúraimí 
sonracha na n-údarás lena mbaineann a 
shonrú go soiléir agus a áirithiú go n-
oibreoidh siad i gcomhar go rianúil agus go 
héifeachtach. Ba cheart do na húdaráis 
inniúla uile oibriú i gcomhar le húdaráis 
ábhartha eile ar bhonn níos ginearálta, ar 
an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais araon.

dúbailt a sheachaint, ba cheart go mbeadh 
na Ballstáit in ann níos mó ná údarás 
inniúil amháin a ainmniú.  Sa chás sin, 
áfach, ba cheart dóibh cúraimí sonracha na 
n-údarás lena mbaineann a shonrú go 
soiléir agus a áirithiú go n-oibreoidh siad i 
gcomhar go rianúil agus go héifeachtach. 
Ba cheart do na húdaráis inniúla uile oibriú 
i gcomhar le húdaráis ábhartha eile ar 
bhonn níos ginearálta, ar an leibhéal 
náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais araon.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chun comhar agus cumarsáid 
trasteorann a éascú agus chun cur chun 
feidhme éifeachtach na Treorach seo a 
éascú, ba cheart do gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair a ainmniú laistigh de 
cheann amháin de na húdaráis a 
ainmneoidh sé mar údarás inniúil faoin 
Treoir seo, gan dochar do cheanglais 
dhlíthiúla earnáilsonracha an Aontais, ar 
pointe teagmhála aonair é a bheidh 
freagrach as comhordú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna a bhaineann le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil agus 
comhar trasteorann ar leibhéal an Aontais 
ina leith sin.

(17) Chun comhar agus cumarsáid 
trasteorann a éascú agus chun cur chun 
feidhme éifeachtach na Treorach seo a 
éascú, ba cheart do gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair a ainmniú laistigh de 
cheann amháin de na húdaráis a 
ainmneoidh sé mar údarás inniúil faoin 
Treoir seo, gan dochar do cheanglais 
dhlíthiúla earnáilsonracha an Aontais, ar 
pointe teagmhála aonair é a bheidh 
freagrach as comhordú a dhéanamh ar 
shaincheisteanna a bhaineann le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil agus 
comhar trasteorann ar leibhéal an Aontais 
ina leith sin. Ba cheart do na pointí 
teagmhála aonair freisin idirchaidreamh 
a dhéanamh le húdaráis inniúla a 
Bhallstáit, le pointí teagmhála aonair na 
mBallstát eile, leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil arna 
bhunú leis an Treoir seo agus le heintitis 
a shainaithnítear mar eintitis chriticiúla 
faoin Treoir seo agus gach cumarsáid leo 
sin a chomhordú.  Chun an comhar agus 
an chumarsáid leis na Ballstáit a éascú, 
ba cheart d’eintitis a shainaithnítear mar 
eintitis chriticiúla faoin Treoir seo pointe 
teagmhála tagartha a ainmniú laistigh 
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den eintiteas freisin. Ba cheart don 
eintiteas criticiúil an pointe teagmhála 
tagartha a úsáid chun idirchaidreamh, 
comhordú agus cumarsáid a dhéanamh 
leis na Ballstáit, maidir le bearta a 
bhaineann leis na gnéithe eagraíochtúla 
agus teicniúla a bhaineann le cur chun 
feidhme na Treorach seo. Chuige sin, ba 
cheart do na pointí teagmhála aonair 
bealaí tuairiscithe éifeachtúla, slána, 
caighdeánaithe agus comhchuibhithe a 
úsáid.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi Threoir NIS 2, mar aon 
le heintitis a sainaithníodh in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh nár mhór a mheas go 
bhfuil siad coibhéiseach le heintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, de bharr go 
bhfuil go bhfuil na heintitis sin faoi réir 
cheanglais chibearshlándála Threoir NIS 2, 
ba cheart do na húdaráis inniúla a 
ainmneofar faoin dá Threoir oibriú i 
gcomhar le chéile, go háirithe i dtaca le 
rioscaí agus teagmhais chibearshlándála a 
dhéanann difear do na heintitis sin.

(18) Eintitis a shainaithnítear gur eintitis 
chriticiúla iad faoi Threoir NIS 2, mar aon 
le heintitis a sainaithníodh in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh nár mhór a mheas go 
bhfuil siad coibhéiseach le heintitis 
chriticiúla faoin Treoir seo, de bharr go 
bhfuil go bhfuil na heintitis sin faoi réir 
cheanglais chibearshlándála Threoir NIS 2, 
ba cheart do na húdaráis inniúla a 
ainmneofar faoin dá Threoir oibriú i 
gcomhar le chéile ar bhealach éifeachtach 
agus comhsheasmhach, go háirithe i dtaca 
le rioscaí agus teagmhais chibearshlándála 
a dhéanann difear do na heintitis sin.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
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gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
agus ba cheart dóibh tacú le cleachtaí a 
eagrú chun an athléimneacht a thástáil, 
oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne 
eintiteas criticiúil, acmhainní airgeadais a 
chur ar fáil gan dochar do na rialacha atá 
ann cheana maidir le dlí na hiomaíochta, 
go háirithe rialacha maidir le 
státchabhair agus cúnamh, agus limistéir, 
saoráidí agus bonneagar eile atá íogair a 
chosaint, i gcás inar gá agus ina bhfuil 
údar cuí leis de bhua cuspóirí leasa 
phoiblí. Ina theannta sin, i bhfianaise na n-
idirspleáchas idir eintitis agus earnálacha, 
ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach 
agus le dea-chleachtais idir eintitis 
chriticiúla, gan dochar do chur i bhfeidhm 
rialacha iomaíochta a leagtar síos sa 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir le réasún faoi na himthosca atá ann 
agus tráth nach déanaí ná 24 uair an 
chloig tar éis dóibh fáil amach faoi 
theagmhas ar leith. Ba cheart d’eintitis 
chriticiúla agus d’údaráis inniúla an 
pobal a chur ar an eolas freisin faoi 
theagmhais den sórt sin i gcás ina 
gcinnfidh siad gur chun leas an phobail a 
bheadh sé teagmhais den sórt sin a 
nochtadh. Ba cheart d’eintitis chriticiúla 
fógra a thabhairt freisin d’úsáideoirí a 
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dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann mór agus ar cheart, dá bhrí sin, 
fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nós imeachta a bhunú lena 
bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh a chur ar an eolas 
faoi.

gcuid seirbhísí, a bhféadfaí difear a 
dhéanamh dóibh, faoin teagmhas, faoi na 
hiarmhairtí a bhaineann leis agus, i gcás 
inarb ábhartha, faoi aon bhearta 
sábháilteachta nó leigheasanna atá le 
glacadh ag úsáideoirí. Ba cheart go 
gcuirfeadh an fógra ar chumas na n-údarás 
inniúil agus na n-úsáideoirí freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann mór agus ar cheart, dá bhrí sin, 
fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nósanna imeachta a bhunú 
lena bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh agus eintitis 
chriticiúla eile a chur ar an eolas faoi. Ba 
cheart déileáil leis an bhfaisnéis faoi na 
teagmhais ar bhealach a urramaíonn an 
rúndacht agus a chosnaíonn slándáil 
agus leas tráchtála an eintitis chriticiúil 
lena mbaineann.

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Cé go bhfeidhmíonn eintitis 
chriticiúla i gcoitinne mar chuid de líonra 
bonneagar agus soláthair seirbhísí atá ag 
éirí níos idirnasctha agus gur minic a 
sholáthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha i níos mó ná Ballstát amháin, 
tá tábhacht ar leith ag baint le cuid de na 
heintitis sin don Aontas toisc go 

(26) Cé go bhfeidhmíonn eintitis 
chriticiúla i gcoitinne mar chuid de líonra 
bonneagair agus soláthair seirbhísí atá ag 
éirí níos idirnasctha agus gur minic a 
sholáthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha i níos mó ná Ballstát amháin, 
tá tábhacht ar leith ag baint le cuid de na 
heintitis sin don Aontas agus don 
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soláthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha do líon mór Ballstát, agus dá 
bhrí sin, is gá maoirseacht shonrach a 
dhéanamh orthu ar leibhéal an Aontais. Ba 
cheart, dá bhrí sin, rialacha a bhunú maidir 
leis an maoirseacht shonrach i ndáil le 
heintitis chriticiúla den sórt sin a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leo. Tá 
na rialacha sin gan dochar do na rialacha 
maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú a 
leagtar amach sa Treoir seo.

mhargadh inmheánach toisc go 
soláthraíonn siad seirbhísí fíor-
riachtanacha do líon mór Ballstát, agus dá 
bhrí sin, is gá maoirseacht shonrach a 
dhéanamh orthu ar leibhéal an Aontais. Ba 
cheart, dá bhrí sin, rialacha a bhunú maidir 
leis an maoirseacht shonrach i ndáil le 
heintitis chriticiúla den sórt sin a bhfuil 
tábhacht Eorpach ar leith ag baint leo. Tá 
na rialacha sin gan dochar do na rialacha 
maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú a 
leagtar amach sa Treoir seo. Cé nach 
gcumhdaítear faoin Treoir seo institiúidí, 
comhlachtaí nó gníomhaireachtaí an 
Aontais agus na seirbhísí a sholáthraíonn 
siad, ba cheart don Choimisiún, mar sin 
féin, treoir agus straitéisí a sholáthar, 
chun na hinstitiúidí, comhlachtaí nó 
gníomhaireachtaí sin agus a seirbhísí a 
bhféadfaí a mheas gur eintitis iad atá 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla a 
sholáthraíonn seirbhísí fíor-riachtanacha 
d’fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
a shainaithint agus a n-athléimneacht 
fheabhsaithe a áirithiú.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) I gcás ina measfaidh aon Bhallstát 
go bhfuil gá le faisnéis bhreise chun a 
bheith in ann comhairle a chur ar eintiteas 
criticiúil maidir lena chuid oibleagáidí faoi 
Chaibidil III a chomhlíonadh nó chun 
measúnú a dhéanamh ar eintitis chriticiúil a 
bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint 
leis maidir lena chomhlíontacht leis na 
hoibleagáidí sin, i gcomhaontú leis an 
mBallstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
sin lonnaithe, ba cheart don Choimisiún 
misean comhairleach a eagrú chun 
measúnú a dhéanamh ar na bearta atá 
curtha i bhfeidhm ag an eintiteas sin. Chun 
a áirithiú go gcuirfear misin 

(27) I gcás ina measfaidh aon Bhallstát 
go bhfuil gá le faisnéis bhreise chun a 
bheith in ann comhairle a chur ar eintiteas 
criticiúil maidir lena chuid oibleagáidí faoi 
Chaibidil III a chomhlíonadh nó chun 
measúnú a dhéanamh ar eintitis chriticiúil a 
bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint 
leis maidir lena chomhlíontacht leis na 
hoibleagáidí sin, i gcomhaontú leis an 
mBallstát bunaíochta agus leis na 
Ballstáit ina bhfuil bonneagar an eintitis 
sin lonnaithe, ba cheart don Choimisiún 
misean comhairleach a eagrú chun 
measúnú a dhéanamh ar na bearta atá 
curtha i bhfeidhm ag an eintiteas sin. Chun 
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chomhairleacha den sórt sin i gcrích i 
gceart, ba cheart rialacha comhlántacha a 
bhunú, go háirithe maidir lena n-eagrú agus 
lena reáchtáil, maidir leis an obair leantach 
a bheidh le tabhairt agus maidir leis na 
hoibleagáidí ar na heintitis chriticiúla a 
bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint 
leo. Gan dochar don ghá atá ann go 
ndéanfaidh an Ballstát ina seoltar an 
misean comhairleach agus an t-eintiteas 
lena mbaineann rialacha na Treorach seo a 
chomhlíonadh, ba cheart na misin 
chomhairleacha a reáchtáil faoi réir 
rialacha mionsonraithe dhlí an Bhallstáit 
sin, mar shampla rialacha maidir leis na 
coinníollacha beachta atá le comhlíonadh 
chun rochtain a fháil ar áitreabh nó 
doiciméid ábhartha agus maidir le sásamh 
breithiúnach. Saineolas sonrach a bhfuil gá 
leis le haghaidh misin den sórt sin, 
d’fhéadfaí é a iarraidh, i gcás inarb 
ábhartha, tríd an Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

a áirithiú go gcuirfear misin 
chomhairleacha den sórt sin i gcrích i 
gceart, ba cheart rialacha comhlántacha a 
bhunú, go háirithe maidir lena n-eagrú agus 
lena reáchtáil, maidir leis an obair leantach 
a bheidh le tabhairt agus maidir leis na 
hoibleagáidí ar na heintitis chriticiúla a 
bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint 
leo. Gan dochar don ghá atá ann go 
ndéanfaidh an Ballstát ina seoltar an 
misean comhairleach agus an t-eintiteas 
lena mbaineann rialacha na Treorach seo a 
chomhlíonadh, ba cheart na misin 
chomhairleacha a reáchtáil faoi réir 
rialacha mionsonraithe dhlí an Bhallstáit 
sin, mar shampla rialacha maidir leis na 
coinníollacha beachta atá le comhlíonadh 
chun rochtain a fháil ar áitreabh nó 
doiciméid ábhartha agus maidir le sásamh 
breithiúnach. Saineolas sonrach a bhfuil gá 
leis le haghaidh misin den sórt sin, 
d’fhéadfaí é a iarraidh, i gcás inarb 
ábhartha, tríd an Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 27a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Ba cheart an caighdeánú fanacht 
go príomha ina phróiseas atá faoi 
thionchar an mhargaidh. D’fhéadfadh 
cásanna a bheith ann go fóill, áfach, inar 
iomchuí a cheangal go gcomhlíonfaí 
caighdeáin shonraithe ar leibhéal an 
Aontais. Maidir le caighdeáin agus 
sonraíochtaí atá ábhartha 
d’athléimneacht eintiteas criticiúil agus a 
leag na hEagraíochtaí Eorpacha um 
Chaighdeánú síos chun tabhairt faoi 
bhearta teicniúla agus eagraíochtúla atá 
dírithe ar athléimneacht eintiteas criticiúil 
a áirithiú faoi Airteagal 11(1) den Treoir 
seo, ba cheart don Choimisiún agus do na 
Ballstáit tacú lena bhforbairt agus lena 
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gcur chun feidhme agus a bhforbairt agus 
a gcur chun feidhme a chur chun cinn. 
Ba cheart do na Ballstáit úsáid caighdeán 
agus sonraíochtaí atá inghlactha go 
hidirnáisiúnta agus a bhaineann leis na 
bearta athléimneachta is infheidhme 
maidir le heintitis chriticiúla a spreagadh 
freisin.

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Treoir seo déantar an méid 
seo a leanas:

1. Leis an Treoir seo, leagtar síos 
bearta d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach i gcás 
eintiteas criticiúil agus bonneagair fhíor-
riachtanaigh laistigh den Aontas chun 
soláthar éifeachtach seirbhísí fíor-
riachtanacha laistigh den Aontas a 
áirithiú, lena n-áirítear i gcásanna 
géarchéime, agus chun feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – an chuid réamhráiteach – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun na críche sin, leis an Treoir seo, 
déantar an méid seo a leanas:

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstáit a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 

(a) cuid d’oibleagáidí na mBallstát a 
leagan síos maidir le bearta áirithe a 
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dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
seirbhísí sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú, seirbhísí atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, agus chun é a chur ar a gcumas do 
na Ballstáit a gcuid oibleagáidí a 
chomhlíonadh;

dhéanamh, arb é is aidhm dóibh soláthar 
seirbhísí sa mhargadh inmheánach a 
áirithiú, seirbhísí atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun, go 
háirithe chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint chomh maith le heintitis ba 
cheart a mheas go bhfuil siad coibhéiseach 
le heintitis chriticiúla i dtaobh gnéithe 
áirithe, in earnálacha agus fo-earnálacha 
a leagtar amach san Iarscríbhinn agus 
chun é a chur ar a gcumas do na heintitis 
sin agus tacú leo a gcuid oibleagáidí a 
chomhlíonadh faoin Treoir seo agus cur 
lena gcumas seirbhísí fíor-riachtanacha a 
sholáthar sa mhargadh inmheánach;

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cuid d’oibleagáidí eintiteas criticiúil 
a bhunú, arb é is aidhm dóibh feabhas a 
chur ar an athléimneacht atá acu chomh 
maith leis an gcumas atá acu na seirbhísí 
sin a sholáthar sa mhargadh inmheánach;

(b) cuid d’oibleagáidí eintiteas criticiúil a 
bhunú, arb é is aidhm dóibh feabhas a chur 
ar athléimneacht a mbonneagar chomh 
maith leis an gcumas atá ag na heintitis sin 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthar sa 
mhargadh inmheánach; 

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY [an Treoir atá beartaithe 
maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal 
coiteann cibearshlándála ar fud an 
Aontais; (‘Treoir NIS 2’)], gan dochar 
d’Airteagal 7. 

2. Ní bheidh feidhm ag an Treoir seo 
maidir le hábhair a chumhdaítear le Treoir 
(AE) XX/YY (‘Treoir NIS 2’), gan dochar 
d’Airteagal 7. 
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Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Gan dochar d’Airteagal 346 de 
CFAE, faisnéis atá rúnda de bhun rialacha 
an Aontais agus rialacha náisiúnta, amhail 
rialacha maidir le rúndacht gnó, ní 
dhéanfar an fhaisnéis sin a mhalartú leis an 
gCoimisiún agus le húdaráis ábhartha eile 
ach i gcás ina mbeidh gá leis an malartú sin 
le haghaidh chur i bhfeidhm na Treorach 
seo. Ní bheidh san fhaisnéis a mhalartófar 
ach an méid is ábhartha maidir le cuspóir 
an mhalartaithe agus is comhréireach leis. 
Leis an malartú faisnéise, caomhnófar 
rúndacht na faisnéise sin agus cosnófar 
slándáil agus leasanna tráchtála eintiteas 
criticiúil.

4. Gan dochar d’Airteagal 346 de 
CFAE, faisnéis atá rúnda de bhun rialacha 
an Aontais agus rialacha náisiúnta, amhail 
rialacha maidir le rúndacht gnó, ní 
dhéanfar an fhaisnéis sin a mhalartú leis an 
gCoimisiún agus le húdaráis ábhartha eile 
ach i gcás ina mbeidh gá leis an malartú sin 
le haghaidh chur i bhfeidhm na Treorach 
seo. Ní bheidh san fhaisnéis a mhalartófar 
ach an méid is ábhartha maidir le cuspóir 
an mhalartaithe agus is comhréireach leis. 
Leis an malartú faisnéise, caomhnófar 
rúndacht na faisnéise sin agus cosnófar 
slándáil agus leasanna tráchtála na n-
eintiteas lena mbaineann.

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) ciallaíonn ‘eintiteas criticiúil’ 
eintiteas poiblí nó príobháideach de chineál 
dá dtagraítear san Iarscríbhinn, eintiteas 
a shainaithin Ballstát gur eintiteas 
criticiúil é i gcomhréir le hAirteagal 5;

(1) ciallaíonn ‘eintiteas criticiúil’ 
eintiteas poiblí nó príobháideach de chineál 
a sholáthraíonn seirbhísí fíor-
riachtanacha nó bonneagar fíor-
riachtanach, a bhfuil gá leo le haghaidh 
dea-fheidhmiú gníomhaíochtaí 
ríthábhachtacha sochaíocha nó 
eacnamaíocha, laistigh de cheann amháin 
nó níos mó de na Ballstáit, arb eintiteas é 
a thagann faoi na hearnálacha agus fo-
earnálacha a leagtar amach san 
Iarscríbhinn agus ar shainaithin Ballstát 
gur eintiteas criticiúil é i gcomhréir le 
hAirteagal 5;
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Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) ciallaíonn ‘eintiteas atá 
coibhéiseach le heintiteas criticiúil’ 
eintiteas arna shainaithint ag Ballstát mar 
eintiteas a bhaineann leis na hearnálacha 
bonneagair dhigitigh, baincéireachta 
agus bonneagair airgeadais dá 
dtagraítear i pointí 3, 4 nó 8 den 
Iarscríbhinn;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn ‘athléimneacht’ an cumas 
teagmhas a chosc, a chomhrac, a mhaolú, a 
sheasamh, freastal air agus teacht aniar 
uaidh, ar teagmhas é a shuaitheann 
oibríochtaí eintitis chriticiúil nó a 
d’fhéadfadh oibríochtaí eintitis chriticiúil a 
shuaitheadh;

(2) ciallaíonn ‘athléimneacht’ an cumas 
teagmhas a chosc, a chomhrac, a mhaolú, a 
bhainistiú, a sheasamh, freastal air, agus 
teacht aniar agus cosaint uaidh, ar 
teagmhas nó bagairt é a shuaitheann 
oibríochtaí eintitis chriticiúil nó a 
d’fhéadfadh oibríochtaí eintitis chriticiúil a 
shuaitheadh;

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘teagmhas’ aon 
teagmhas a shuaitheann oibríochtaí 
eintitis chriticiúil nó a d’fhéadfadh 
oibríochtaí an eintitis chriticiúil a 
shuaitheadh;

(3) ciallaíonn ‘teagmhas’ aon imeacht 
as a n-eascraíonn suaitheadh seirbhísí 
fíor-riachtanacha nó scriosadh 
bonneagair fhíor-riachtanaigh agus a 
bhfuil éifeacht shuntasach aige ar 
sholáthar na seirbhísí sin i mBallstát 
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amháin nó níos mó mar thoradh ar 
mhainneachtain oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil sin a choimeád ar bun;

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) ciallaíonn ‘bonneagar’ sócmhainn, 
córas nó cuid de shócmhainn nó de chóras 
atá riachtanach chun seirbhís fhíor-
riachtanach a sholáthar;

(4) ciallaíonn ‘bonneagar fíor-
riachtanach’ sócmhainn, córas nó cuid de 
shócmhainn nó de chóras atá riachtanach 
chun seirbhís fhíor-riachtanach a sholáthar;

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a choinneáil ar bun;

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha agus feidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh a choinneáil ar 
bun agus a mbeadh éifeacht shuntasach 
ag suaitheadh ar an tseirbhís sin ar 
sholáthar na seirbhíse sin nó seirbhísí 
fíor-riachtanacha nó trasearnálacha eile, 
i mBallstát amháin nó níos mó;

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7)  ciallaíonn ‘measúnú riosca’ 
modheolaíocht chun cineál agus fairsinge 
riosca a chinneadh trí mheasúnú a 
dhéanamh ar mhéid na mbagairtí agus na 
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nguaiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann 
d’athléimneacht an eintitis chriticiúil, 
anailís a dhéanamh ar dhálaí reatha na 
leochaileachta a d’fhéadfadh cur isteach 
ar oibríochtaí an eintitis chriticiúil a éascú 
agus meastóireacht a dhéanamh ar an 
éifeacht dhíobhálach a d’fhéadfadh a 
bheith ag cur isteach ar oibríochtaí ar 
sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha;

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) ciallaíonn ‘straitéis náisiúnta 
maidir le hathléimneacht eintiteas 
criticiúil’ creat comhleanúnach Ballstáit 
ina leagtar amach cuspóirí agus 
tosaíochtaí straitéiseacha maidir le 
slándáil agus athléimneacht eintiteas 
criticiúil;

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7b) ciallaíonn ‘caighdeán’ caighdeán 
mar a shainmhínítear i bpointe (1) 
d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 
Uimh.1025/2012 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1a;
__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 
2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena 
leasaítear Treoracha 89/686/CEE agus 
93/15/CEE ón gComhairle agus 
Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
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2007/23/CE, 2009/23/CE agus 
2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón 
gComhairle agus Cinneadh 
Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 
14.11.2012, lch. 12) 

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 7 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7c) ciallaíonn ‘sonraíocht theicniúil’ 
sonraíocht theicniúil amhail a 
shainmhínítear i bpointe (4) d’Airteagal 2 
de Rialachán (CE) Uimh. 1025/2012;

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh gach Ballstát straitéis 
chun athléimneacht eintiteas criticiúil a 
threisiú faoin [trí bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo]. Sa straitéis sin 
leagfar amach cuspóirí straitéiseacha agus 
bearta beartais lena gcumhdófar ar a laghad 
na hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta ó thaobh na n-eintiteas 
criticiúil sin a bhaint amach agus a 
choinneáil ar bun.

1. Glacfaidh gach Ballstát, tar éis dó 
dul i gcomhairle le heintitis chriticiúla, 
straitéis chun athléimneacht eintiteas 
criticiúil a threisiú faoin [dhá bhliain tar 
éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo]. 
Leis an straitéis sin,cuirfear straitéis na 
hEorpa maidir leis an athléimneacht, 
arna hullmhú ag an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, san 
áireamh agus leagfar amach cuspóirí 
straitéiseacha agus bearta beartais lena 
gcumhdófar ar a laghad na hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, d’fhonn 
ardleibhéal athléimneachta ó thaobh na n-
eintiteas criticiúil sin a bhaint amach agus a 
choinneáil ar bun.
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Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann 
trasearnálacha á gcur san áireamh;

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann agus 
trasearnála agus na naisc sa slabhra 
soláthair á gcur san áireamh;

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, agus na 
bearta chun tacú le heintitis chriticiúla a 
dhéanfar i gcomhréir leis an gCaibidil seo;

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, agus na 
bearta chun tacú le heintitis chriticiúla a 
dhéanfar i gcomhréir leis an gCaibidil seo, 
lena n-áirítear bearta chun comhar a 
fheabhsú idir an earnáil phoiblí agus an 
earnáil phríobháideach agus eintitis 
phoiblí agus phríobháideacha;

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) liosta de na húdaráis agus de na 
gníomhaithe atá páirteach i gcur chun 
feidhme na straitéise náisiúnta maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil;
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Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) creat beartais lena dtugtar 
aghaidh ar an athléimneacht i slabhra 
soláthair eintiteas criticiúil, a mbaineann 
na heintitis sin úsáid as chun a seirbhísí 
fíor-riachtanacha a sholáthar;

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) creat beartais lena dtugtar 
aghaidh ar riachtanais shonracha fiontar 
beag agus meánmhéide agus lena dtugtar 
treoir agus tacaíocht maidir le 
comhlíonadh na n-oibleagáidí a leagtar 
amach sa Treoir seo;

Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfar an straitéis cothrom le dáta i 
gcás inar gá agus gach ceithre bliana ar a 
laghad.

Tabharfar an straitéis cothrom le dáta i 
gcás inar gá agus gach ceithre bliana ar a 
laghad tar éis dul i gcomhairle leis na 
heintitis chriticiúla arna sainaithint.

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh na Ballstáit a gcuid 
straitéisí agus aon nuashonrú ar na 
straitéisí sin a chur in iúl don Choimisiún 
laistigh de thrí mhí ó dháta a nglactha.

3. Déanfaidh na Ballstáit a gcuid 
straitéisí agus aon nuashonrú orthu a chur 
in iúl don Choimisiún agus do na heintitis 
chriticiúla arna sainaithint tríd an bpointe 
teagmhála aonair, laistigh de thrí mhí ó 
dháta a nglactha.

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh údaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 8 liosta seirbhísí fíor-
riachtanacha sna hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn. Déanfaidh siad 
measúnú ar na rioscaí ábhartha uile a 
d’fhéadfadh difear a dhéanamh do 
sholáthar na seirbhísí fíor-riachtanacha sin 
faoin [trí bliana tar éis theacht i bhfeidhm 
na Treorach seo], agus i gcás inar gá ina 
dhiaidh sin, agus gach ceithre bliana ar a 
laghad, d’fhonn eintitis chriticiúla a 
shainaithint i gcomhréir le hAirteagal 5(1) 
agus d’fhonn cúnamh a thabhairt do na 
heintitis chriticiúla sin bearta a dhéanamh 
de bhun Airteagal 11.

Bunóidh údaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 8 liosta seirbhísí fíor-
riachtanacha a thagann faoi na 
hearnálacha ábhartha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn. Tar éis dóibh dul i 
gcomhairle le heintitis chriticiúla, 
déanfaidh siad measúnú ar na rioscaí 
ábhartha uile a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do sholáthar na seirbhísí fíor-
riachtanacha sin agus a d’fhéadfadh cur 
isteach ar sholáthar na seirbhísí fíor-
riachtanacha sin faoin [trí bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus i 
gcás inar gá ina dhiaidh sin, agus gach 
ceithre bliana ar a laghad. Úsáidfidh 
údaráis inniúla an Bhallstáit an measúnú 
riosca ar bhonn leanúnach d’fhonn 
seirbhísí bunriachtanacha agus na 
heintitis chriticiúla chomhfhreagracha a 
shainaithint i gcomhréir le hAirteagal 5(1), 
agus d’fhonn cabhrú leis na heintitis 
chriticiúla sin bearta a dhéanamh de bhun 
Airteagal 11.

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear timpistí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 
bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir (AE) 
2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle34.

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear rioscaí de chineál 
trasearnála nó trasteorann, timpistí, 
tubaistí nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta de bhun 
Threoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle34.

__________________ __________________
34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh Réime 
2002/475/CGB ón gComhairle agus lena 
leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

Leasú 46

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) aon riosca a eascraíonn ó na 
spleáchais idir na hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, lena n-áirítear 
ó Bhallstáit eile agus ó thríú tíortha, agus 
an tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh in 
earnáil amháin a imirt ar earnálacha eile;

(c) aon riosca a eascraíonn ó na 
spleáchais idir na hearnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, lena n-áirítear 
ó Bhallstáit eile agus ó thríú tíortha, agus 
an tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh in 
earnáil amháin a imirt ar earnálacha eile, 
lena n-áirítear aon rioscaí do 
shaoránaigh agus don mhargadh 
inmheánach;

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 2 – fomhír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha na chéad fomhíre, pointe (c), 
oibreoidh na Ballstáit i gcomhar le 
húdaráis inniúla Ballstát agus tríú tíortha 
eile, de réir mar is iomchuí.

Chun críocha na chéad fomhíre, pointe (c), 
oibreoidh na Ballstáit i ndlúthchomhar leis 
an gCoimisiún agus le húdaráis inniúla 
Ballstáit agus tríú tíortha eile, de réir mar 
is iomchuí.

Leasú 48

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuirfidh na Ballstáit gnéithe 
ábhartha an mheasúnaithe riosca dá 
dtagraítear i mír 1 ar fáil do na heintitis 
chriticiúla a shainaithin siad i gcomhréir le 
hAirteagal 5 chun cúnamh a thabhairt do 
na heintitis chriticiúla sin a measúnú riosca 
a dhéanamh, de bhun Airteagal 10, agus 
chun cúnamh a thabhairt dóibh bearta a 
dhéanamh lena n-athléimneacht a áirithiú 
de bhun Airteagal 11.

3. Cuirfidh na Ballstáit gnéithe 
ábhartha an mheasúnaithe riosca dá 
dtagraítear i mír 1 ar fáil, trína bpointe 
teagmhála aonair, do na heintitis 
chriticiúla a shainaithin siad i gcomhréir le 
hAirteagal 5 chun cúnamh a thabhairt do 
na heintitis chriticiúla sin a measúnú riosca 
a dhéanamh, de bhun Airteagal 10, agus 
chun cúnamh a thabhairt dóibh bearta a 
dhéanamh lena n-athléimneacht a áirithiú 
de bhun Airteagal 11.

Leasú 49

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Cuirfidh gach Ballstát sonraí ar fáil 
don Choimisiún maidir leis na cineálacha 
rioscaí a sainaithníodh agus torthaí na 
measúnuithe riosca, in aghaidh na hearnála 
agus in aghaidh na fo-earnála dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, faoin [trí 
bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo] agus i gcás inar gá dá éis sin, 
agus gach ceithre bliana ar a laghad.

4. Cuirfidh gach Ballstát sonraí ar fáil 
don Choimisiún maidir leis na cineálacha 
rioscaí a sainaithníodh agus torthaí na 
measúnuithe riosca, in aghaidh na hearnála 
agus in aghaidh na fo-earnála dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn, faoin [trí 
bliana tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo] agus i gcás inar gá dá éis sin, 
agus gach cúig bliana ar a laghad.
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Leasú 50

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar 
leis na Ballstáit, teimpléad tuairiscithe 
coiteann deonach a fhorbairt chun mír 4 a 
chomhlíonadh.

5. Déanfaidh an Coimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit, agus tar éis dul i 
gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
teimpléad tuairiscithe coiteann deonach a 
fhorbairt chun mír 4 a chomhlíonadh, agus 
na difríochtaí idir earnálacha agus fo-
earnálacha agus cleachtais atá ann 
cheana sna Ballstáit á gcur san áireamh.

Leasú 51

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit na heintitis 
chriticiúla a shainaithint le haghaidh gach 
earnála agus fo-earnála dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, seachas pointí 3, 4 agus 8 de, 
faoin [trí bliana agus trí mhí tar éis theacht 
i bhfeidhm na Treorach seo].

1. Déanfaidh na Ballstáit, i gcás inarb 
ann don bhonneagar, na heintitis 
chriticiúla a shainaithint le haghaidh gach 
earnála agus fo-earnála dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, seachas pointí 3, 4 agus 8 de, 
faoin [trí bliana agus trí mhí tar éis theacht 
i bhfeidhm na Treorach seo].

Leasú 52

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Agus eintitis chriticiúla á 
sainaithint ag na Ballstáit de bhun mhír 1, 
cuirfidh siad torthaí an mheasúnaithe riosca 
san áireamh de bhun Airteagal 4 agus 
cuirfidh siad na critéir seo a leanas i 
bhfeidhm:

2. Agus eintitis chriticiúla á 
sainaithint ag na Ballstáit de bhun mhír 1, 
cuirfidh siad torthaí an mheasúnaithe riosca 
san áireamh de bhun Airteagal 4 mar aon 
leis an straitéis maidir le hathléimneacht 
eintiteas criticiúil dá dtagraítear in 
Airteagal 3 agus cuirfidh siad na critéir seo 
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a leanas i bhfeidhm:

Leasú 53

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh gach Ballstát liosta de na heintitis 
chriticiúla a sainaithníodh agus áiritheoidh 
siad go dtabharfar fógra do na heintitis 
chriticiúla sin lena chur in iúl gur 
sainaithníodh gur eintitis chriticiúla iad 
laistigh de mhí amháin tar éis a 
sainaitheanta, agus cuirfear ar an eolas iad 
faoina gcuid oibleagáidí de bhun Chaibidlí 
II agus III agus faoin dáta óna mbeidh 
feidhm ag forálacha na gCaibidlí sin maidir 
leo.

Bunóidh gach Ballstát liosta de na heintitis 
chriticiúla a sainaithníodh agus áiritheoidh 
siad go dtabharfar fógra do na heintitis 
chriticiúla sin, trí phointe teagmhála 
aonair an Bhallstáit, lena chur in iúl gur 
sainaithníodh gur eintitis chriticiúla iad 
laistigh de thrí mhí amháin tar éis a 
sainaitheanta, agus cuirfear ar an eolas iad 
faoina gcuid oibleagáidí de bhun Chaibidlí 
II agus III agus faoin dáta óna mbeidh 
feidhm ag forálacha na gCaibidlí sin maidir 
leo.

Leasú 54

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus liosta na n-eintiteas criticiúil faoin 
Treoir seo á bhunú, forbróidh na Ballstáit 
cur chuige comhleanúnach i ndáil le 
Treoir NIS 2, agus raon feidhme na 
Treorach sin á chur san áireamh. 
Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh 
eintitis bhunriachtanacha a thagann faoi 
Iarscríbhinn I de Threoir NIS 2, ach nach 
sainaithnítear mar eintitis chriticiúla 
faoin Treoir seo, feabhas na chur, i gcás 
inarb iomchuí, ar athléimneacht a 
seirbhísí bunriachtanacha i gcás 
teagmhais nó bagairtí fisiciúla neamh-
chibearshlándála agus i gcás teagmhais 
nó bagairtí hibrideacha.
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Leasú 55

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tar éis an fhógra dá dtagraítear i 
mír 3, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh 
eintitis chriticiúla faisnéis ar fáil dá n-
údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8 den Treoir seo, faisnéis i 
dtaobh ar sainaithníodh gur eintitis 
chriticiúla iad i mBallstáit amháin eile nó 
níos mó. I gcás ina sainaithneoidh dhá 
Bhallstát nó níos mó gur eintiteas criticiúil 
é eintiteas, rachaidh na Ballstáit sin i mbun 
comhairliúcháin le chéile d’fhonn an t-
ualach ar an eintiteas criticiúil a laghdú i 
ndáil leis na hoibleagáidí de bhun Chaibidil 
III.

5. Tar éis an fhógra dá dtagraítear i 
mír 3, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh 
eintitis chriticiúla faisnéis ar fáil dá n-
údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun 
Airteagal 8 den Treoir seo, faisnéis i 
dtaobh ar sainaithníodh gur eintitis 
chriticiúla iad i mBallstáit amháin eile nó 
níos mó. I gcás ina sainaithneoidh dhá 
Bhallstát nó níos mó gur eintiteas criticiúil 
é eintiteas chun na seirbhísí fíor-
riachtanacha céanna nó seirbhísí fíor-
riachtanacha comhchosúla a sholáthar, 
rachaidh na Ballstáit sin i mbun 
comhairliúcháin le chéile d’fhonn an t-
ualach ar an eintiteas criticiúil a laghdú i 
ndáil leis na hoibleagáidí de bhun Chaibidil 
III.

Leasú 56

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun críocha Chaibidil IV, tar éis 
an fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh 
na Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh an soláthraíonn siad 
seirbhísí fíor-riachtanacha do níos mó ná 
trian amháin de na Ballstáit nó i níos mó 
ná trian amháin de na Ballstáit. I gcás 
inarb amhlaidh, tabharfaidh an Ballstát 
lena mbaineann fógra don Choimisiún faoi 
cé hiad na eintitis chriticiúla sin gan moill 
mhíchuí.

6. Chun críoch Chaibidil IV, tar éis an 
fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh na 
Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh ar sainaithníodh iad 
mar eintiteas criticiúil chun na seirbhísí 
fíor-riachtanacha céanna nó seirbhísí fíor-
riachtanacha comhchosúla a sholáthar do 
níos mó ná cúigiú amháin de na Ballstáit 
nó i níos mó ná cúigiú amháin de na 
Ballstáit. I gcás inarb amhlaidh, 
tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann 
fógra don Choimisiún faoi cé hiad na 
eintitis chriticiúla sin gan moill mhíchuí.
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Leasú 57

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 5 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Déanfaidh an Coimisiún, i 
gcomhar leis na Ballstáit, moltaí agus 
treoirlínte a fhorbairt chun tacú leis na 
Ballstáit seirbhísí bunriachtanacha 
sonracha, bonneagair fhíor-riachtanacha 
shonracha agus na heintitis a bhíonn á 
soláthar a shainaithint agus iad a chur 
san áireamh ina liosta de na heintitis 
chriticiúla.

Leasú 58

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) spleáchas earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
sin;

(b) spleáchas earnálacha nó fo-
earnálacha eile dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn nó sa slabhra soláthair ar an 
tseirbhís sin;

Leasú 59

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an tionchar a d’fhéadfadh 
teagmhais a imirt ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus sochaíocha, ar an 
gcomhshaol agus ar an tsábháilteacht 
phoiblí, i dtéarmaí méide agus fhad ama an 
tionchair;

(c) an tionchar a d’fhéadfadh 
teagmhais a imirt ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus sochaíocha, ar an 
gcomhshaol, ar chosaint an tomhaltóra 
agus ar an tsábháilteacht phoiblí, i dtéarmaí 
méide agus fhad ama an tionchair;
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Leasú 60

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) an sciar den mhargadh atá ag an 
eintiteas i margadh na seirbhísí sin;

(d) an sciar den mhargadh atá ag an 
eintiteas i margadh na seirbhísí sin, cineál 
an eintitis agus an tionchar atá aige ar 
fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
agus ar sholáthar seirbhíse fíor-
riachtanaí amháin nó níos mó;

Leasú 61

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar trasteorann;

(e) an limistéar geografach a 
bhféadfadh teagmhas difear a dhéanamh 
dó, lena n-áirítear aon tionchar agus 
idirthuilleamaíochtaí trasteorann agus 
trasearnálach idir an bonneagar agus na 
hearnálacha agus idir na Ballstáit agus 
tríú tíortha;

Leasú 62

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) an leochaileacht a bhaineann leis 
an leibhéal leithlisithe de chineálacha 
áirithe ceantar geografach, amhail 
réigiúin oileánacha, réigiúin 
fhorimeallacha nó ceantair shléibhe;

Leasú 63

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cumhdach geografach na seirbhísí 
arna soláthar ag na heintitis chriticiúla i 
ngach earnáil, lena n-áirítear faisnéis ar 
aon tionchar trasteorann;

Leasú 64

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) aon tairseach a cuireadh i bhfeidhm 
chun ceann amháin nó níos mó de na critéir 
i mír 1 a shonrú.

(c) aon tairseach a cuireadh i bhfeidhm 
chun ceann amháin nó níos mó de na critéir 
i mír 1 a shonrú agus aon mhodheolaíocht 
a úsáidtear chun na tairseacha sin a chur 
i bhfeidhm.

Leasú 65

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
treoirlínte a ghlacadh chun cur i bhfeidhm 
na gcritéar dá dtagraítear i mír 1 a éascú, 
agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 á 
cur san áireamh.

3. Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dó 
dul i gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
treoirlínte a ghlacadh chun cur i bhfeidhm 
na gcritéar dá dtagraítear i mír 1 a éascú, 
agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 
agus na difríochtaí idir earnálacha agus 
fo-earnálacha agus cleachtais atá ann 
cheana sna Ballstáit á cur san áireamh.

Leasú 66

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Maidir leis na hearnálacha dá 1. Maidir leis na hearnálacha dá 
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dtagraítear i bpointí 3, 4 agus 8 den 
Iarscríbhinn, déanfaidh na Ballstáit na 
heintitis a shainaithint a mheasfar a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla chun 
críocha na Caibidle seo faoin [trí bliana 
agus trí mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo]. Cuirfidh siad forálacha 
Airteagal 3, Airteagal 4, Airteagal 5(1) go 
(4) agus (7) agus Airteagal 9 i bhfeidhm 
maidir leis na heintitis sin.

dtagraítear i bpointí 3, 4 agus 8 den 
Iarscríbhinn, déanfaidh na Ballstáit na 
heintitis a shainaithint a mheasfar a bheith 
coibhéiseach le heintitis chriticiúla chun 
críocha na Caibidle seo faoin [trí bliana 
agus trí mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo]. Cuirfidh siad forálacha 
Airteagal 3, Airteagal 4, Airteagal 5(1) go 
(4) agus (7) agus Airteagal 9 i bhfeidhm 
maidir leis na heintitis sin agus ní bheidh 
na heintitis lena mbaineann faoi réir na 
n-oibleagáidí a leagtar síos i gCaibidil II 
ná faoi réir na bhforálacha ábhartha a 
bhaineann le cur i bhfeidhm Chaibidil III 
agus Chaibidil IV.

Leasú 67

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfar fógra do na heintitis dá 
dtagraítear i mír 1, gan moill mhíchuí, lena 
chur in iúl gur sainaithníodh gur eintitis dá 
dtagraítear san Airteagal seo iad.

3. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfar fógra, trí phointí teagmhála 
aonair na mBallstát, do na heintitis dá 
dtagraítear i mír 1, gan moill mhíchuí, lena 
chur in iúl gur sainaithníodh gur eintitis dá 
dtagraítear san Airteagal seo iad.

Leasú 68

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 8 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ainmneoidh gach Ballstát údarás 
inniúil amháin nó níos mó a bheidh 
freagrach as rialacha na Treorach seo a 
chur i bhfeidhm i gceart agus, i gcás inar 
gá, a fhorfheidhmiú ar an leibhéal 
náisiúnta (‘údarás inniúil’). Féadfaidh na 
Ballstáit údarás nó údaráis atá ann 
cheana a ainmniú.

1. Ainmneoidh gach Ballstát pointe 
teagmhála aonair. Feidhmeoidh an pointe 
teagmhála aonair ainmnithe feidhm 
idirchaidrimh leis na heintitis chriticiúla 
arna sainaithint agus déanfaidh sé 
comhar trasteorann idir na Ballstáit a 
áirithiú le húdaráis inniúla agus le pointí 
teagmhála aonair na mBallstát eile agus 
leis an nGrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil dá dtagraítear in 
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Airteagal 16 agus, i gcás inarb ábhartha, 
áiritheoidh sé comhar le tríú tíortha.

Leasú 69

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 8 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí agus cosaint sonraí pearsanta ina 
gcúraimí orthu, chomh maith le páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear eintitis 
chriticiúla.

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí agus cosaint sonraí pearsanta, 
cosaint tomhaltóirí agus faireachas 
margaidh ina gcúraimí orthu, chomh maith 
le páirtithe leasmhara ábhartha, lena n-
áirítear eintitis chriticiúla.

Leasú 70

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 8 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Tabharfaidh gach Ballstát fógra don 
Choimisiún faoi ainmniú an údaráis inniúil 
agus an phointe teagmhála aonair laistigh 
de thrí mhí ón ainmniúchán sin, lena n-
áirítear a gcuid cúraimí agus freagrachtaí 
beachta faoin Treoir seo, a gcuid sonraí 
teagmhála agus aon athrú a dhéanfar orthu 
ina dhiaidh sin. Poibleoidh gach Ballstát an 
t-údarás inniúil agus an pointe teagmhála 
aonair a d’ainmnigh siad.

7. Tabharfaidh gach Ballstát fógra don 
Choimisiún, don Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil agus do 
na heintitis chriticiúla arna sainaithint ar 
a chríoch faoi ainmniú an údaráis inniúil 
agus an phointe teagmhála aonair laistigh 
de thrí mhí ón ainmniúchán sin, lena n-
áirítear a gcuid cúraimí agus freagrachtaí 
beachta faoin Treoir seo, a gcuid sonraí 
teagmhála agus aon athrú a dhéanfar orthu 
ina dhiaidh sin. Poibleoidh gach Ballstát an 
t-údarás inniúil agus an pointe teagmhála 
aonair a d’ainmnigh siad.
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Leasú 71

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla agus iad ag feabhsú a n-
athléimneachta. D’fhéadfadh a bheith san 
áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a 
fhorbairt, tacú le cleachtaí a eagrú chun 
an athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla agus iad ag feabhsú a n-
athléimneachta. Féadfar a áireamh sa 
tacaíocht sin acmhainní airgeadais le 
haghaidh forbairt treoirlínte agus ábhar 
treorach, modheolaíochtaí, deimhnithe, 
taighde agus cleachtaí chun athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ullmhacht a gcuid 
fostaithe a thástáil agus oiliúint 
thréimhsiúil a sholáthar do phearsanra 
eintiteas criticiúil, bonneagar comhroinnte 
agus cúnamh a sholáthar agus limistéir, 
saoráidí agus bonneagar eile atá íogair a 
chosaint, i gcás inar gá.

Leasú 72

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 9 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go n-
oibreoidh na húdaráis inniúla i gcomhar le 
heintitis chriticiúla na n-earnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn agus go 
malartóidh siad faisnéis agus dea-
chleachtais leo.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go n-
oibreoidh na húdaráis inniúla i gcomhar le 
heintitis chriticiúla na n-earnálacha dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn agus go 
malartóidh siad faisnéis agus dea-
chleachtais leo, trína bpointe teagmhála 
aonair.

Leasú 73

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
ábhartha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1) a d’fhéadfadh suaitheadh i 

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
ábhartha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1) a d’fhéadfadh suaitheadh i 
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soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha a bheith 
ann dá dtoradh. Cuirfear san áireamh ann 
aon spleáchas atá ag earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
fhíor-riachtanach a sholáthraíonn an t-
eintiteas criticiúil, lena n-áirítear sna 
Ballstáit chomharsanachta agus i dtríú 
tíortha i gcás inarb ábhartha, agus an 
tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha in 
earnáil amháin nó níos mó a imirt ar an 
tseirbhís fhíor-riachtanach a sholáthraíonn 
an t-eintiteas criticiúil.

soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha a bheith 
ann dá dtoradh nó a d’fhéadfadh bac a 
chur ar fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh. Cuirfear san áireamh ann 
aon spleáchas atá ag earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
fhíor-riachtanach a sholáthraíonn an t-
eintiteas criticiúil, lena n-áirítear sna 
Ballstáit eile ar leibhéal na hEorpa agus i 
dtríú tíortha i gcás inarb ábhartha, agus an 
tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha in 
earnáil amháin nó níos mó a imirt ar an 
tseirbhís fhíor-riachtanach a sholáthraíonn 
an t-eintiteas criticiúil nó ar an slabhra 
soláthair, lena n-áirítear gnéithe a 
bhaineann leis an gcaidreamh idir gach 
eintiteas agus a sholáthróirí nó a 
sholáthraithe seirbhíse.

Leasú 74

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tarlú teagmhas a chosc, lena n-
áirítear le laghdú rioscaí tubaiste agus 
bearta oiriúnaithe don athrú aeráide;

(a) anailís riosca a dhéanamh, 
teagmhais a bhainistiú agus tarlú 
teagmhas a chosc, lena n-áirítear le laghdú 
rioscaí tubaiste agus bearta oiriúnaithe don 
athrú aeráide;

Leasú 75

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) meastóireacht a dhéanamh ar na 
rioscaí sábháilteachta a d’fhéadfadh a 
bheith ann do thairbhithe na seirbhíse 
fíor-riachtanaí;
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Leasú 76

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cosaint fhisiceach leormhaith a 
áirithiú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, lena n-áirítear fálú, 
bacainní, uirlisí agus gnáthaimh faireacháin 
imlíne, chomh maith le trealamh braite 
agus rialuithe rochtana;

(b) cosaint fhisiceach leormhaith a 
áirithiú ar phríomhlimistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, lena n-áirítear fálú, 
bacainní, uirlisí agus gnáthaimh faireacháin 
imlíne, chomh maith le trealamh braite 
agus rialuithe rochtana;

Leasú 77

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) bainistíocht cosanta fostaithe 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí de bhaill foirne a leagan amach 
maidir le baill foirne a fheidhmíonn 
feidhmeanna criticiúla, trí chearta rochtana 
a bhunú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, agus ar fhaisnéis 
íogair, chomh maith le catagóirí sonracha 
de bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12;

(e) bainistíocht cosanta fostaithe, 
ceanglais oiliúna agus cáilíochtaí atá 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí de bhaill foirne a leagan amach 
maidir le baill foirne a fheidhmíonn 
feidhmeanna criticiúla agus cúraimí 
sábháilteachta agus slándála, trí chearta 
rochtana a bhunú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, agus ar fhaisnéis 
íogair, chomh maith le catagóirí sonracha 
de bhaill foirne a shainaithint i bhfianaise 
Airteagal 12 mar a leagtar amach i ndlí 
an Aontais agus sa dlí náisiúnta;

Leasú 78

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) slándáil an tslabhra soláthair a 
áirithiú, lena n-áirítear gnéithe a 
bhaineann leis an tslándáil i dtaca leis na 
caidrimh idir gach eintiteas agus a 
sholáthraithe seirbhíse amhail seirbhísí 
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slándála;

Leasú 79

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha.

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha, agus trí oiliúint.

Leasú 80

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcuirfidh eintitis chriticiúla plean 
athléimneachta ar bun, nó doiciméad nó 
doiciméid atá coibhéiseach le plean 
athléimneachta, agus go gcuirfidh siad i 
bhfeidhm iad, doiciméadacht ina 
dtabharfar tuairisc mhionsonraithe ar na 
bearta de bhun mhír 1. I gcás ina 
ndéanfaidh eintitis chriticiúla bearta de 
bhun oibleagáidí atá i ngníomhartha eile 
de dhlí an Aontais atá ábhartha freisin 
maidir leis na bearta dá dtagraítear i mír 1, 
tabharfaidh siad tuairisc freisin ar na bearta 
sin sa phlean athléimneachta nó sa 
doiciméad nó doiciméid atá coibhéiseach le 
plean athléimneachta.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go 
gcuirfidh eintitis chriticiúla plean 
athléimneachta ar bun, nó doiciméad nó 
doiciméid atá coibhéiseach le plean 
athléimneachta ina sonraítear na bearta, 
agus go gcuirfidh siad i bhfeidhm iad i 
gcomhréir le mír 1. I gcás ina bhfuil bearta 
curtha i bhfeidhm ag eintitis chriticiúla de 
bhun oibleagáidí a leagtar síos i 
reachtaíocht eile de chuid an Aontais atá 
ábhartha freisin do na bearta dá dtagraítear 
i mír 1, tabharfaidh siad tuairisc freisin ar 
na bearta sin sa phlean athléimneachta nó 
sa doiciméad nó doiciméid atá 
coibhéiseach le plean athléimneachta.

Leasú 81

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Áiritheoidh na Ballstáit go 
ndéanfaidh na heintitis chriticiúla, 
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laistigh de thrí mhí tar éis dóibh an fógra 
dá dtagraítear in Airteagal 5(3) a fháil, 
pointe teagmhála aonair a ainmniú chun 
feidhm idirchaidrimh a fheidhmiú leis na 
Ballstáit maidir le saincheisteanna a 
bhaineann leis na bearta teicniúla agus 
eagraíochtúla dá dtagraítear i mír 1 den 
Airteagal seo.

Leasú 82

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 11 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 21 lena 
bhforlíontar mír 1 trí rialacha 
mionsonraithe a bhunú lena sonraítear 
cuid de na bearta nó na bearta uile atá le 
déanamh de bhun na míre sin. Glacfaidh sé 
na gníomhartha tarmligthe sin a mhéid is 
gá chun an mhír sin a chur i bhfeidhm go 
héifeachtach agus go comhsheasmhach i 
gcomhréir le cuspóirí na Treorach seo, ag 
féachaint d’aon fhorbairt ábhartha sna 
rioscaí, sa teicneolaíocht nó i soláthar na 
seirbhísí lena mbaineann agus ag féachaint 
d’aon sainiúlacht a bhaineann le 
hearnálacha áirithe agus cineálacha 
eintiteas áirithe.

4. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 21 
chun cuid de na bearta, nó na bearta uile 
atá le déanamh de bhun mhír 1 den 
Airteagal seo a fhorlíonadh chun 
comhleanúnachas a áirithiú leis na 
ceanglais atá ann cheana faoi dhlí an 
Aontais agus faoin dlí náisiúnta agus 
chun bagairtí, forbairtí teicneolaíocha nó 
sonraíochtaí earnálacha nua a chur san 
áireamh. Glacfaidh sé na gníomhartha 
tarmligthe sin a mhéid is gá chun an mhír 
sin a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus 
go comhsheasmhach i gcomhréir le 
cuspóirí na Treorach seo, ag féachaint 
d’aon fhorbairt ábhartha sna rioscaí, sa 
teicneolaíocht nó i soláthar na seirbhísí 
lena mbaineann agus ag féachaint d’aon 
sainiúlacht a bhaineann le hearnálacha 
áirithe agus cineálacha eintiteas áirithe.

Leasú 83

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
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chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta.

chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta. Cuirfear na daoine sin ar an eolas 
roimh ré faoi na seiceálacha, lena n-
áirítear faisnéis ghinearálta faoi conas, 
cathain agus cé a dhéanfaidh na 
seiceálacha.

Leasú 84

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 12 – mír 2 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) fostaíocht roimhe sin, oideachas 
agus aon bhearna in oideachas nó 
fostaíocht in curriculum vitae an duine a 
chumhdach, le linn na gcúig bliana 
roimhe sin ar a laghad agus le linn deich 
mbliana ar a mhéad. 

(c) i gcásanna eisceachtúla, nuair a 
mheasann na Ballstáit gur gá sin, 
cumhdaítear fostaíocht, oideachas agus aon 
bhearnaí san oideachas nó san fhostaíocht a 
bhí ann roimhe sin in curriculum vitae an 
duine le linn na gcúig bliana roimhe sin 
agus nuair is féidir sin a dhéanamh agus le 
linn deich mbliana ar a mhéad. 

Leasú 85

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 12 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Leis na seiceálacha cúlra dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, 
tabharfar lánurraim do na ceanglais faoi 
dhlí an Aontais agus faoin dlí náisiúnta. 
Beidh na torthaí a chuirfear in iúl don 
eintiteas teoranta don mhéid atá fíor-
riachtanach chun aidhmeanna na 
seiceála cúlra a bhaint amach.
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Leasú 86

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra gan 
moill mhíchuí don údarás inniúil faoi 
theagmhais a shuaitheann go mór a n-
oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór. Áireofar 
sna fógraí aon fhaisnéis atá ar fáil a bhfuil 
gá léi chun é a chur ar a chumas don údarás 
inniúil tuiscint a bheith aige ar an gcineál 
teagmhais atá ann, ar an gcúis a bhí leis 
agus ar na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a 
bheith leis, lena n-áirítear aon tionchar 
trasteorann atá ag an teagmhas a dhéanamh 
amach. Leis an bhfógra sin, ní bheidh an t-
eintiteas criticiúil faoi réir dliteanas 
méadaithe.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh eintitis chriticiúla fógra don 
údarás inniúil, trína bpointe teagmhála 
aonair, gan moill mhíchuí agus in aon 
chás tráth nach déanaí ná 24 uair an 
chloig tar éis dóibh fáil amach faoi 
theagmhas ar leith, faoi theagmhais a 
raibh tionchar suntasach acu ar 
oibríochtaí an eintitis chriticiúil nó a 
shuaitheann go mór a n-oibríochtaí nó a 
d’fhéadfadh a n-oibríochtaí a shuaitheadh 
go mór. Áireofar sna fógraí aon fhaisnéis 
atá ar fáil a bhfuil gá léi chun é a chur ar a 
chumas don údarás inniúil tuiscint a bheith 
aige ar an gcineál teagmhais atá ann, ar an 
gcúis a bhí leis agus ar na hiarmhairtí a 
d’fhéadfadh a bheith leis, lena n-áirítear 
aon tionchar trasteorann atá ag an 
teagmhas a dhéanamh amach. Leis an 
bhfógra sin, ní bheidh an t-eintiteas 
criticiúil faoi réir dliteanas méadaithe. Ní 
mór do na húdaráis inniúla déileáil go 
tapa leis an bhfaisnéis a sholáthraítear ar 
bhealach a urramaíonn rúndacht na 
faisnéise sin agus a chosnaíonn slándáil 
agus leas tráchtála an eintitis chriticiúil 
lena mbaineann.
I gcás ina bhfuil tionchar suntasach ag 
an teagmhas, nó ina bhféadfadh tionchar 
suntasach a bheith aige, ar eintitis 
chriticiúla nó ar leanúnachas sholáthar 
na seirbhísí riachtanacha, tabharfaidh 
eintitis chriticiúla seirbhísí riachtanacha, 
a bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag 
baint leis, fógra don Choimisiún maidir 
leis na teagmhais sin sa bhreis air sin. 
Cuirfidh an Coimisiún an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil ar an 
eolas faoi aon cheann de na fógraí sin 
gan moill mhíchuí. Déanfaidh an 
Coimisiún agus an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, i 
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gcomhréir le dlí an Aontais, an fhaisnéis 
a láimhseáil ar shlí lena n-urramófar a 
rúndacht agus lena gcosnófar slándáil 
agus leasanna tráchtála an eintitis 
chriticiúil lena mbaineann.

Leasú 87

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun a dhéanamh amach cé chomh 
mór is atá an suaitheadh nó is atá 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann i 
leith oibríochtaí an eintitis chriticiúil de 
thoradh teagmhais, cuirfear san áireamh na 
paraiméadair seo a leanas go háirithe:

2. Chun a dhéanamh amach cé chomh 
mór is atá an tionchar, an suaitheadh nó 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann i 
leith oibríochtaí an eintitis chriticiúil de 
thoradh teagmhais, cuirfear san áireamh, ar 
a laghad, na paraiméadair seo a leanas go 
háirithe:

Leasú 88

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an líon úsáideoirí a dhéanann an 
suaitheadh difear dóibh nó a dhéanfadh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dóibh;

(a) líon na n-úsáideoirí a raibh 
tionchar ag an teagmhas orthu;

Leasú 89

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) fad an tsuaite nó an fad a mheastar 
a mhairfidh suaitheadh a d’fhéadfadh a 
bheith ann;

(b) fad an teagmhais agus an tsuaite 
nó an fad a mheastar a mhairfidh 
suaitheadh a d’fhéadfadh a bheith ann;
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Leasú 90

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an limistéar geografach a 
ndéanann an suaitheadh difear dó nó a 
ndéanfadh suaitheadh a d’fhéadfadh a 
bheith ann difear dó.

(c) raon geografach an limistéir a 
ndéanann an teagmhas agus an 
suaitheadh difear dó.

Leasú 91

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) a mhéid a dhéantar difear 
d’fheidhmiú na seirbhísí fíor-
riachtanacha nó an bhonneagair fhíor-
riachtanaigh;

Leasú 92

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) méid leithlisithe na limistéar a 
bhfuil tionchar ag an teagmhas orthu, 
agus go háirithe má tá tionchar aige ar na 
réigiúin oileánacha agus na réigiúin is 
forimeallaí nó ar na limistéir shléibhtiúla;

Leasú 93

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cc) aon tionchar ar shaol an duine nó 
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ar an gcomhshaol.

Leasú 94

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 2 – pointe c d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cd) an tionchar ar ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha agus sochaíocha agus ar 
an margadh inmheánach.

Leasú 95

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ar bhonn na faisnéise a chuir an t-eintiteas 
criticiúil ar fáil san fhógra, cuirfidh an t-
údarás inniúil pointe teagmhála aonair na 
mBallstát lena mbaineann ar an eolas, trína 
phointe teagmhála aonair féin, má tá 
tionchar mór ag an teagmhas nó go 
bhféadfaidh tionchar mór a bheith ag an 
teagmhas ar eintitis chriticiúla agus ar 
leanúnachas an tsoláthair seirbhísí fíor-
riachtanacha i mBallstát amháin nó níos 
mó.

Ar bhonn na faisnéise a chuir an t-eintiteas 
criticiúil ar fáil san fhógra, cuirfidh an t-
údarás inniúil pointe teagmhála aonair na 
mBallstát lena mbaineann ar an eolas, trína 
phointe teagmhála aonair féin agus gan 
moill mhíchuí, má tá tionchar mór ag an 
teagmhas nó go bhféadfaidh tionchar mór a 
bheith ag an teagmhas ar eintitis chriticiúla 
agus ar leanúnachas an tsoláthair seirbhísí 
fíor-riachtanacha i mBallstát amháin nó 
níos mó. Cuirfidh pointí teagmhála aonair 
na mBallstát a ndearna an teagmhas 
difear dóibh na heintitis chriticiúla 
ábhartha ar a gcríocha ar an eolas.

Leis sin, déanfaidh na pointí teagmhála 
aonair, i gcomhréir le dlí an Aontais nó leis 
an reachtaíocht náisiúnta lena gcomhlíontar 
dlí an Aontais, an fhaisnéis a láimhseáil ar 
bhealach ina n-urramófar rúndacht na 
faisnéise sin agus ina gcosnófar slándáil 
agus leasanna tráchtála an eintitis lena 
mbaineann.

Leis sin, déanfaidh na húdaráis inniúla 
agus na pointí teagmhála aonair, i 
gcomhréir le dlí an Aontais nó leis an 
reachtaíocht náisiúnta lena gcomhlíontar 
dlí an Aontais, an fhaisnéis a láimhseáil ar 
bhealach ina n-urramófar rúndacht na 
faisnéise sin agus ina gcosnófar slándáil 
agus leasanna tráchtála an eintitis lena 
mbaineann.
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Leasú 96

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Déanfaidh an t-údarás inniúil lena 
mbaineann, trína phointe teagmhála 
aonair, an pobal a chur ar an eolas faoin 
teagmhas, nó ceanglóidh sé ar an 
eintiteas criticiúil an pobal a chur ar an 
eolas tríd an bpointe teagmhála aonair 
atá aige, i gcás ina gcinneann sé gur ar 
mhaithe le leas an phobail a bheadh sé an 
teagmhas a nochtadh.

Leasú 97

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3b. Áiritheoidh an t-údarás inniúil, i 
gcás ina mbeidh bagairt shuntasach ar 
leith ann go dtarlódh teagmhas a 
bhaineann leis na heintitis chriticiúla nó 
leis an mbonneagar criticiúil, go 
gcuirfidh na heintitis chriticiúla 
úsáideoirí ar an eolas maidir leis na 
seirbhísí dá gcuid a bhféadfadh an 
teagmhas nó suaitheadh na seirbhísí 
difear a dhéanamh dóibh, maidir leis na 
hiarmhairtí a bhaineann leis agus, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le haon bhearta 
sábháilteachta nó leigheasanna.

Leasú 98

Togra le haghaidh treorach
Airteagal 13 – mír 3 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3c. Uair sa bhliain, cuirfidh an t-
údarás inniúil lena mbaineann, trína 
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phointe teagmhála aonair, tuarascáil 
achomair faoi bhráid an Choimisiúin 
agus an Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil maidir leis na fógraí a 
fuarthas agus an ghníomhaíocht a 
rinneadh i gcomhréir leis an Airteagal 
seo.

Leasú 99

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, 
faisnéis faoi na bearta leantacha a rinneadh 
ar a fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas.

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, trí 
phointe teagmhála aonair an Bhallstáit, 
faoi na bearta leantacha a rinneadh ar a 
fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas.

Leasú 100

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis nuair a bheidh 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é 
agus go soláthraíonn sé seirbhísí fíor-
riachtanacha do níos mó ná aon trian 
amháin de na Ballstáit nó i níos mó ná aon 
trian de na Ballstáit, agus nuair a bheidh 
fógra tugtha ina leith sin don Choimisiún 
de bhun Airteagal 5(1) agus (6), faoi seach.

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis i gcás ina 
mbeidh sé sainaitheanta gur eintiteas 
criticiúil é agus go soláthraíonn sé na 
seirbhísí fíor-riachtanacha céanna nó 
seirbhísí fíor-riachtanacha comhchosúla do 
níos mó ná aon chúigiú amháin de na 
Ballstáit nó i níos mó ná aon chúigiú 
amháin de na Ballstáit, agus nuair a bheidh 
fógra tugtha ag ceann amháin de na 
Ballstáit sin ina leith sin don Choimisiún 
de bhun Airteagal 5(1) agus (6), faoi seach.
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Leasú 101

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Coimisiún fógra don 
eintiteas lena mbaineann, gan moill 
mhíchuí tar éis dó an fógra a fháil de bhun 
Airteagal 5(6), lena rá go meastar gur 
eintiteas criticiúil é a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis, agus lena 
gcuirfear an t-eintiteas sin ar an eolas 
faoina chuid oibleagáidí de bhun na 
Caibidle seo agus faoin dáta óna mbeidh 
feidhm ag na hoibleagáidí sin ina leith.

Tabharfaidh an Coimisiún fógra don 
Bhallstát bunaíochta, do na Ballstáit ina 
bhfuil an bonneagar lonnaithe agus don 
eintiteas lena mbaineann, gan moill 
mhíchuí tar éis dó an fógra a fháil de bhun 
Airteagal 5(6), lena rá go meastar gur 
eintiteas criticiúil é a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis, agus lena 
gcuirfear na Ballstáit ábhartha agus an t-
eintiteas sin ar an eolas faoina gcuid 
oibleagáidí de bhun na Caibidle seo agus 
faoin dáta óna mbeidh feidhm ag na 
hoibleagáidí sin ina leith.

Leasú 102

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Arna iarraidh sin do Bhallstát amháin nó 
níos mó nó don Choimisiún, déanfaidh an 
Ballstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
chriticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis suite, in éineacht leis an 
eintiteas sin, déanfaidh sé an Coimisiún 
agus an Grúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil a chur ar an eolas faoi thoradh an 
mheasúnaithe riosca a rinneadh de bhun 
Airteagal 10 agus faoi na bearta a rinneadh 
i gcomhréir le hAirteagal 11.

Arna iarraidh sin do Bhallstát amháin nó 
níos mó nó don Choimisiún, déanfaidh an 
Ballstát bunaíochta agus an Ballstát ina 
bhfuil bonneagar an eintitis chriticiúil a 
bhfuil tábhacht Eorpach ar leith ag baint 
leis suite, in éineacht leis an eintiteas sin, 
déanfaidh sé an Coimisiún agus an Grúpa 
um Athléimneacht Eintiteas Criticiúil a 
chur ar an eolas faoi thoradh an 
mheasúnaithe riosca a rinneadh de bhun 
Airteagal 10 agus faoi na bearta a rinneadh 
i gcomhréir le hAirteagal 11.

Leasú 103

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Arna iarraidh sin do Bhallstát 
amháin nó níos mó, agus i gcomhaontú leis 
an mBallstát ina bhfuil bonneagar an 
eintitis chriticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach 
ar leith ag baint leis suite, eagróidh an 
Coimisiún misean comhairleach chun 
measúnú a dhéanamh ar na bearta a chuir 
an t-eintiteas sin ar bun chun a chuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. I gcás inar gá, féadfaidh na 
misin chomhairleacha saineolas sonrach a 
iarraidh i réimse na bainistíochta rioscaí 
tubaiste tríd an Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

2. Arna iarraidh sin do Bhallstát 
amháin nó níos mó, agus i gcomhaontú leis 
an mBallstát ina bhfuil an t-eintiteas 
bunaithe nó ina bhfuil bonneagar an 
eintitis chriticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach 
ar leith ag baint leis suite, eagróidh an 
Coimisiún misean comhairleach chun 
measúnú a dhéanamh ar na bearta a chuir 
an t-eintiteas sin ar bun chun a chuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. I gcás inar gá, féadfaidh na 
misin chomhairleacha saineolas sonrach a 
iarraidh i réimse na bainistíochta rioscaí 
tubaiste tríd an Lárionad Comhordúcháin 
Práinnfhreagartha.

Leasú 104

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an misean comhairleach na 
torthaí a thuairisciú don Choimisiún, don 
Ghrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil agus don eintiteas criticiúil lena 
mbaineann a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis, laistigh de thréimhse 3 
mhí tar éis an misean comhairleach a 
thabhairt i gcrích.

Déanfaidh an misean comhairleach na 
torthaí a thuairisciú don Bhallstát 
bunaíochta nó don Bhallstát ina bhfuil an 
bonneagar suite, don Choimisiún, don 
Ghrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil agus don eintiteas criticiúil lena 
mbaineann a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis, laistigh de thréimhse 3 
mhí tar éis an misean comhairleach a 
thabhairt i gcrích.

Leasú 105

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Grúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil anailís ar an tuarascáil 
agus, i gcás inar gá, cuirfidh sé comhairle 

Déanfaidh an Grúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil anailís ar an tuarascáil 
agus, i gcás inar gá, cuirfidh sé comhairle 
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ar an gCoimisiún i dtaobh an 
gcomhlíonann an t-eintiteas criticiúil lena 
mbaineann a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis a chuid oibleagáidí de 
bhun Chaibidil III agus, i gcás inarb 
iomchuí, i dtaobh na mbeart a d’fhéadfaí a 
dhéanamh chun athléimneacht an eintitis 
sin a fheabhsú.

ar na Ballstáit agus ar an gCoimisiún i 
dtaobh an gcomhlíonann an t-eintiteas 
criticiúil lena mbaineann a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis a chuid 
oibleagáidí de bhun Chaibidil III agus, i 
gcás inarb iomchuí, i dtaobh na mbeart a 
d’fhéadfaí a dhéanamh chun athléimneacht 
an eintitis sin a fheabhsú.

Leasú 106

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na 
comhairle sin, a thuairimí a chur in iúl don 
Bhallstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
sin lonnaithe, don Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil agus don 
eintiteas lena mbaineann i dtaobh an 
gcomhlíonann an t-eintiteas sin a chuid 
oibleagáidí de bhun Chaibidil III agus, i 
gcás inarb iomchuí, i dtaobh na mbeart a 
d’fhéadfaí a dhéanamh chun athléimneacht 
an eintitis sin a fheabhsú.

Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na 
comhairle sin, a thuairimí a chur in iúl don 
Bhallstát bunaíochta nó don Bhallstát ina 
bhfuil bonneagar an eintitis sin lonnaithe, 
don Ghrúpa um Athléimneacht Eintiteas 
Criticiúil agus don eintiteas lena 
mbaineann i dtaobh an gcomhlíonann an t-
eintiteas sin a chuid oibleagáidí de bhun 
Chaibidil III agus, i gcás inarb iomchuí, i 
dtaobh na mbeart a d’fhéadfaí a dhéanamh 
chun athléimneacht an eintitis sin a 
fheabhsú.

Leasú 107

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 3 – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Ballstát sin aird chuí ar na 
tuairimí sin agus cuirfidh sé faisnéis ar fáil 
don Choimisiún agus don Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir le 
haon bheart atá déanta aige de bhun na 
teachtaireachta.

Tabharfaidh an Ballstát sin lena 
mbaineann aird chuí ar na tuairimí sin 
agus cuirfidh sé faisnéis ar fáil don 
Choimisiún agus don Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil maidir le 
haon bheart atá déanta aige de bhun na 
teachtaireachta.
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Leasú 108

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is saineolaithe ó na Ballstáit agus 
ionadaithe ón gCoimisiún a bheidh ar gach 
misean comhairleach. Féadfaidh na 
Ballstáit iarrthóirí a mholadh le bheith ina 
gcuid de mhisean comhairleach. Déanfaidh 
an Coimisiún comhaltaí gach misin 
chomhairligh a roghnú agus a cheapadh de 
réir a gcumais ghairmiúil agus áiritheoidh 
sé ionadaíocht chothrom ó thaobh 
geografaíochta de i measc na mBallstát. Is 
é an Coimisiún a sheasfaidh na costais a 
bhaineann le rannpháirtíocht sa mhisean 
comhairleach.

Is saineolaithe ó na Ballstáit ábhartha 
agus ionadaithe ón gCoimisiún a bheidh ar 
gach misean comhairleach. Féadfaidh na 
Ballstáit iarrthóirí a mholadh le bheith 
rannpháirteach i misean comhairleach. 
Déanfaidh an Coimisiún comhaltaí gach 
misin chomhairligh a roghnú agus a 
cheapadh de réir a gcumais ghairmiúil agus 
áiritheoidh sé ionadaíocht chothrom ó 
thaobh geografaíochta de i measc na 
mBallstát, lena n-áirítear comhalta 
amháin ar a laghad ón mBallstát ina 
bhfuil an t-eintiteas criticiúil bunaithe. Is 
é an Coimisiún a sheasfaidh na costais a 
bhaineann le rannpháirtíocht sa mhisean 
comhairleach.

Leasú 109

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Eagróidh an Coimisiún an clár a bheidh ag 
misean comhairleach, i gcomhairle le 
comhaltaí an mhisin chomhairligh 
shonraigh agus i gcomhaontú leis an 
mBallstát ina bhfuil bonneagar an eintitis 
chriticiúil suite nó ina bhfuil an t-eintiteas 
criticiúil a bhfuil tábhacht Eorpach ag baint 
leis lonnaithe.

Eagróidh an Coimisiún an clár a bheidh ag 
misean comhairleach, i gcomhairle le 
comhaltaí an mhisin chomhairligh 
shonraigh agus i gcomhaontú leis an 
mBallstát bunaíochta agus an Ballstát ina 
bhfuil bonneagar an eintitis chriticiúil suite 
nó ina bhfuil an t-eintiteas criticiúil a bhfuil 
tábhacht Eorpach ag baint leis lonnaithe.

Leasú 110

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh an t-eintiteas criticiúil lena 
mbaineann a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis rochtain don mhisean 
comhairleach ar gach faisnéis, córas agus 
saoráid a bhaineann le soláthar a sheirbhísí 
fíor-riachtanacha, nithe a bhfuil gá leo 
chun go bhféadfaidh an misean a chúraimí 
a chomhlíonadh.

6. Áiritheoidh na Ballstáit go 
dtabharfaidh an t-eintiteas criticiúil lena 
mbaineann a bhfuil tábhacht Eorpach ar 
leith ag baint leis rochtain don mhisean 
comhairleach ar gach faisnéis, doiciméad, 
córas, suíomh agus saoráid a bhaineann le 
soláthar a sheirbhísí fíor-riachtanacha, 
nithe a bhfuil gá leo chun go bhféadfaidh 
an misean a chúraimí a chomhlíonadh agus 
chun an misean comhairleach a 
chomhlíonadh. Beidh aon fhaisnéis a 
mhalartófar teoranta don mhéid is 
ábhartha, a bhfuil gá leis agus atá 
comhréireach le cuspóir an mhalartaithe. 
Leis an malartú faisnéise, caomhnófar 
rúndacht na faisnéise sin agus cosnófar 
slándáil agus leasanna tráchtála eintiteas 
criticiúil.

Leasú 111

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Cuirfear an misean comhairleach i 
gcrích i gcomhréir le dlí náisiúnta is 
infheidhme an Bhallstáit ina bhfuil an 
bonneagar sin lonnaithe.

7. Cuirfear an misean comhairleach i 
gcrích i gcomhréir le dlí náisiúnta is 
infheidhme an Bhallstáit ina dtarlaíonn an 
misean comhairleach.

Leasú 112

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

8a. Sainaithneoidh an Coimisiún, tar 
éis dul i gcomhairle leis an nGrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, 
seirbhísí, córais nó táirgí criticiúla 
sonracha a d’fhéadfadh a bheith faoi réir 
an mheasúnaithe riosca dá dtagraítear in 
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Airteagal 10.

Leasú 113

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil cuireadh 
a thabhairt d’ionadaithe ó pháirtithe 
leasmhara páirt a ghlacadh ina chuid oibre.

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil iarraidh 
ar ionadaithe ó pháirtithe leasmhara nó ar 
gheallsealbhóirí, amhail ionadaithe ó 
chomhlachais ghairmiúla Eorpacha, 
comhlachais d’eintitis chriticiúla, eintitis 
chriticiúla a bhfuil tábhacht ar leith 
Eorpach ag baint leo, ionaid tionscail 
agus taighde atá ábhartha do gach 
earnáil eacnamaíoch spriocdhírithe a 
bheith rannpháirteach ina chuid oibre.

Leasú 114

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tacú leis an gCoimisiún cúnamh a 
thabhairt do na Ballstáit an cumas atá acu a 
threisiú maidir le hathléimneacht na n-
eintiteas criticiúil a áirithiú i gcomhréir leis 
an Treoir seo;

(a) tacú leis an gCoimisiún cúnamh a 
thabhairt do na Ballstáit treisiú a dhéanamh 
ar a n-acmhainneacht chun rannchuidiú le 
hathléimneacht na n-eintiteas criticiúil a 
áirithiú i gcomhréir leis an Treoir seo agus 
lena cur chun feidhme aonfhoirmeach 
sna Ballstáit a chur chun cinn;

Leasú 115

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

(b) meastóireacht a dhéanamh ar na 
straitéisí maidir le hathléimneacht na n-
eintiteas criticiúil dá dtagraítear in 
Airteagal 3 agus na dea-chleachtais i ndáil 
leis na straitéisí sin a shainaithint;

(b) meastóireacht a dhéanamh ar na 
straitéisí náisiúnta maidir le 
hathléimneacht na n-eintiteas criticiúil dá 
dtagraítear in Airteagal 3 agus ullmhacht 
na mBallstát agus na dea-chleachtais i 
leith na straitéisí sin a shainaithint;

Leasú 116

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba)  faisnéis a mhalartú maidir le 
tosaíochtaí agus príomhdhúshláin a 
bhaineann le hathléimneacht na n-
eintiteas criticiúil;

Leasú 117

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) éascú a dhéanamh ar mhalartú 
faisnéise agus dea-chleachtas maidir le 
sainaithint eintiteas criticiúil ag na Ballstáit 
i gcomhréir le hAirteagal 5, lena n-áirítear 
maidir le spleáchais trasteorann agus 
maidir le rioscaí agus teagmhais; 

Leasú 118

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) straitéis Eorpach maidir le 
hathléimneacht a ullmhú i gcomhréir leis 
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na cuspóirí a leagtar amach sa Treoir seo;

Leasú 119

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) measúnuithe riosca comhordaithe 
agus gníomhaíochtaí comhpháirteacha a 
chur chun cinn i measc eintitis chriticiúla 
agus tacú leo;

Leasú 120

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(hb) torthaí ábhartha a fhoilsiú óna 
cuid oibre, chun taighde acadúil agus 
slándála a éascú;

Leasú 121

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(hc) dea-chleachtais agus faisnéis a 
mhalartú faoi gach ábhar eile i ndáil le 
cur chun feidhme na Treorach seo, lena 
n-áirítear caighdeáin agus sonraíochtaí 
teicniúla a chur i bhfeidhm agus a 
fhorbairt;

Leasú 122

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe i a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ia) tacú leis na Ballstáit agus leis na 
heintitis chriticiúla na hoibleagáidí a 
leagtar amach i gCaibidil III a 
chomhlíonadh trí bhíthin dea-chleachtais, 
malartú faisnéise agus doiciméid treorach 
neamhcheangailteacha.

Leasú 123

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe i b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ib) measúnuithe riosca slándála 
comhordaithe a dhéanamh ar sheirbhísí, 
ar chórais nó ar shlabhraí soláthair táirgí 
criticiúla sonracha, agus fachtóirí riosca 
teicniúla agus, i gcás inarb ábhartha, 
fachtóirí riosca neamhtheicniúla á gcur 
san áireamh.

Leasú 124

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus a chúraimí á ndéanamh aige, 
caomhnóidh an Grúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil rúndacht na faisnéise 
a malartaíodh agus cosnóidh sé leasanna 
slándála agus tráchtála na mBallstát agus 
na n-eintiteas criticiúil lena mbaineann.

Leasú 125

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 4 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Faoin [24 mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus gach 
2 bhliain dá éis sin, bunóidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil clár 
oibre i dtaca le gníomhaíochtaí atá le 
déanamh chun a chuspóirí agus a chúraimí 
a chur chun feidhme, clár a bheidh 
comhsheasmhach le ceanglais agus le 
cuspóirí na Treorach seo.

4. Faoin [12 mhí tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus gach 
2 bhliain dá éis sin, bunóidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil clár 
oibre i dtaca le gníomhaíochtaí atá le 
déanamh chun a chuspóirí agus a chúraimí 
a chur chun feidhme, clár a bheidh 
comhsheasmhach le ceanglais agus le 
cuspóirí na Treorach seo.

Leasú 126

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 7 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair maidir leis an bhfaisnéis a 
chuireann na Ballstáit ar fáil de bhun 
Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(4) a chur ar 
fáil don Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil faoi [3 bliana agus 
6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo] agus i gcás inar gá ina 
dhiaidh sin, agus gach 4 bliana ar a laghad.

7. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair maidir leis an bhfaisnéis a 
chuireann na Ballstáit ar fáil de bhun 
Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(4) a chur ar 
fáil don Ghrúpa um Athléimneacht 
Eintiteas Criticiúil faoi [3 bliana agus 
6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo] agus i gcás inar gá ina 
dhiaidh sin, agus gach 4 bliana ar a laghad. 
Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
achomair go rialta maidir le 
gníomhaíochtaí an Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil.

Leasú 127

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 16a
Caighdeánú

Déanfaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
tacaíocht a thabhairt agus cur chun cinn 
a dhéanamh ar fhorbairt agus ar chur 
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chun feidhme na gcaighdeán arna leagan 
síos ag comhlachtaí ábhartha Eorpacha 
um chaighdeánú ar mhaithe le cur chun 
feidhme cóineasaithe Airteagail 11 agus 
Airteagal 12 a chur chun cinn.

Leasú 128

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 21 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 11(4) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú 2 mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 11(4) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
3 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar 
an tréimhse sin a fhadú 3 mhí ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas 
agus um Ghnóthaí Baile, 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) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a bhí an Treoir sin 
dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
shuaitheann oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a mbeadh 
mórthionchar trasteorann acu ar dhá 
Bhallstát ar a laghad dá ndéanfaí iad a 
shuaitheadh nó a scriosadh. Is ar chosaint 
na mbonneagar sin amháin a bhí an Treoir 
sin dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Is gá an 
cur chuige a athrú, dá bhrí sin, i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
téarnamh uathu, ar teagmhais iad a 
d’fhéadfadh oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil a shuaitheadh, lena gcuirfí i 
mbaol, dá bhrí sin, an saol daonlathach, 
sóisialta agus eacnamaíoch i mBallstát 
amháin nó níos mó.

_________________ _________________
17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 

17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
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mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairt 
shíorathraitheach na sceimhlitheoireachta 
agus idirspleáchais mhéadaitheacha idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe i ngeall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
rud a mhéadaíonn minicíocht agus méid na 
n-eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid 
ar féidir leis acmhainn agus éifeachtúlacht 
cineálacha áirithe bonneagair a laghdú 
mura bhfuil bearta athléimneachta nó 
oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis sin, 
ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát.

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a d’fhéadfadh a bheith ann 
amach anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar 
rioscaí iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí 
a shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
slándála atá ag éirí níos dúshlánaí is 
siocair leis sin, ina bhfuil bagairtí 
ilghnéitheacha le sárú ag an Aontas i 
ndomhan atá thar a bheith ilpholach, lena 
n-áirítear bagairtí hibrideacha agus 
teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, 
go háirithe an intleacht shaorga, lena 
mbaineann iompraíocht neamhiontaofa 
ag gníomhaithe domhanda áirithe, 
timpeallacht bhagartha dinimiciúla lena 
mbaineann bagairt athraitheach ó stáit 
naimhdeacha agus ó ghníomhaithe 
neamhstáit agus idirspleáchais 
dhomhanda atá ag dul i méid idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe mar gheall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
lena méadaítear minicíocht agus méid na n-
eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid 
ar féidir leis acmhainneacht agus 
éifeachtúlacht cineálacha áirithe 
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bonneagair a laghdú mura bhfuil bearta 
athléimneachta nó oiriúnaithe aeráide i 
bhfeidhm. Thairis sin, ní dhéantar 
earnálacha agus cineálacha eintiteas 
ábhartha a aithint ina nithe criticiúla go 
comhsheasmhach i ngach Ballstát.

__________________ __________________
19 An Clár Eorpach um Chosaint an 
Phríomhbhonneagair (EPCIP).

19 An Clár Eorpach um Chosaint an 
Phríomhbhonneagair (EPCIP).

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 
agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu. Dá bhrí sin, ní chumhdaítear 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe i 

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, 
seirbhísí teileachumarsáide (lena n-
áirítear crua-earraí, bogearraí, 
dochtearraí agus líonraí), an uisce óil, an 
fhuíolluisce, agus na sláinte, i ngnéithe 
áirithe den riarachán poiblí, agus in earnáil 
an spáis a mhéid a bhaineann le soláthar 
seirbhísí áirithe atá ag brath ar bhonneagair 
ar talamh atá faoi úinéireacht na mBallstát 
nó páirtithe príobháideacha agus atá á 
mbainistiú acu agus á n-oibriú acu, ní 
chumhdaítear, dá bhrí sin, bonneagair atá 
faoi úinéireacht an Aontais mar chuid dá 
chláir spáis nó atá faoi úinéireacht duine nó 
grúpa eile thar ceann an Aontais, nó 
bonneagair atá á mbainistiú agus á n-oibriú 
ag an Aontas nó thar ceann an Aontais ach 
atá ábhartha freisin don Chomhbheartas 
Slándála agus Cosanta. Tá bonneagar atá 
faoi úinéireacht, á bhainistiú nó á 
fheidhmiú ag an Aontas nó thar a cheann 
mar chuid dá chláir spáis an-tábhachtach 
do shlándáil an Aontais agus a Bhallstát 
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leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag 
baint leo, sochaithe atá ag éirí níos 
idirspleáiche de réir a chéile.

agus d’fheidhmiú cuí mhisin agus 
oibríochtaí an Chomhbheartais Slándála 
agus Cosanta. De bhun Rialachán 
(AE) 2021/696 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1a, ní mór an 
bonneagar sin a chosaint go 
leordhóthanach. Ciallaíonn na 
hidirspleáchais sin go bhféadfadh 
éifeachtaí ollmhóra a bheith ag aon 
suaitheadh, go fiú suaitheadh a bhaineann 
le heintiteas nó earnáil amháin, as a 
bhféadfadh tionchair dhiúltacha 
fhorleathana agus fhadmharthanacha teacht 
i seachadadh seirbhísí ar fud an mhargaidh 
inmheánaigh agus ar féidir leis slándáil 
agus sábháilteacht shaoránaigh an 
Aontais agus saol eacnamaíoch, sóisialta 
agus daonlathach agus leasanna 
airgeadais an Aontais a chur i mbaol. 
Léirigh paindéim COVID-19 leochaileacht 
ár sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de 
réir a chéile agus iad ag dul i ngleic le 
rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ach 
mórthionchar ag baint leo agus a 
ríthábhachtaí atá sé chun, inter alia, 
slabhra soláthair na n-amhábhar, na 
gceimiceán agus na dtáirgí cógaisíochta 
atá bunriachtanach do go leor earnálacha 
criticiúla bonneagair a dhaingniú.

__________________
1a Rialachán (AE) 2021/696 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
28 Aibreán 2021 lena mbunaítear Clár 
Spáis an Aontais agus Gníomhaireacht an 
Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis agus 
lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) 
Uimh. 912/2010, (AE) Uimh. 1285/2013 
agus (AE) Uimh. 377/2014 agus 
Cinneadh Uimh. 541/2014/AE (IO L 170, 
12.5.2021, lch. 69).

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Tuigtear don Aontas go bhfuil 
feachtais hibrideacha ilghnéitheach, lena 
gcomhcheanglaítear bearta 
comhéigneacha agus treascracha agus 
lena n-úsáidtear uirlisí agus teaicticí 
comhghnásacha agus neamhghnácha 
araon, amhail uirlisí agus teaicticí 
taidhleoireachta, míleata, eacnamaíocha 
agus uirlisí agus teaicticí teicneolaíocha 
chun an freasúra a dhíchobhsú. Tá 
feachtais hibrideacha deartha chun 
bheith deacair le brath nó le sannadh, 
agus is féidir le gníomhaithe stáit agus 
neamhstáit úsáid a bhaint astu. 
Lamhálann an t-idirlíon agus líonraí ar 
líne do ghníomhaithe stáit agus 
neamhstáit gníomhú go hionsaitheach ar 
bhealaí nua. Is féidir úsáid a bhaint astu 
chun bonneagar criticiúil, eintitis agus 
próisis dhaonlathacha a haiceáil, 
bréagaisnéis áititheach agus feachtais 
bholscaireachta áititheacha a sheoladh, 
faisnéis a ghoid agus sonraí íogaire a 
dhílódáil san fhearann poiblí. 
D’fhéadfadh cibirionsaithe mórscála ar 
eintitis chriticiúla agus ar bhonneagar 
thar theorainneacha Airteagal 222 CFAE 
a agairt.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) Éilíonn teagmhais agus 
géarchéimeanna cibearshlándála 
mórscála ar leibhéal an Aontais agus an 
t-ardleibhéal idirspleáchais idir 
earnálacha agus tíortha gníomhaíocht 
chomhordaithe chun freagairt mhear 
agus éifeachtach a áirithiú, mar aon le 
cosc agus ullmhacht níos fearr i gcás 
cásanna comhchosúla amach anseo. Tá 
infhaighteacht líonraí criticiúla agus 
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eintitis agus córais faisnéise cibear-
athléimneacha agus infhaighteacht, 
rúndacht agus sláine sonraí 
ríthábhachtach do shlándáil an Aontais 
laistigh agus lastall dá theorainneacha. 
Ós rud é go bhfuil teorainn éiginnte ann 
idir cúrsaí sibhialta agus míleata agus i 
bhfianaise gur de chineál déach iad 
cibearuirlisí agus cibirtheicneolaíochtaí, 
tá gá le cur chuige cuimsitheach 
iomlánaíoch.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Tá earnálacha áirithe den 
gheilleagar, amhail an fuinneamh agus an 
t-iompar, á rialáil cheana féin nó féadfar 
iad a rialáil amach anseo le gníomhartha 
earnáilsonracha de chuid dhlí an Aontais 
ina bhfuil rialacha a bhaineann le gnéithe 
áirithe d’athléimneacht eintiteas atá ag 
feidhmiú sna hearnálacha sin. Chun 
aghaidh a thabhairt, ar bhealach 
cuimsitheach, ar athléimneacht na n-
eintiteas sin atá criticiúil d’fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh, ba cheart na 
bearta earnáilsonracha sin a chomhlánú leis 
na bearta dá bhforáiltear sa Treoir seo, rud 
a chruthaíonn creat uileghabhálach lena 
dtugtar aghaidh ar athléimneacht eintiteas 
criticiúil i ndáil le gach cineál guaise, is é 
sin le rá, guaiseacha nádúrtha agus de 
dhéantús an duine, guaiseacha taismeacha 
agus d’aon ghnó.

(7) Tá earnálacha áirithe den 
gheilleagar, amhail an fuinneamh agus an 
t-iompar, á rialáil cheana féin nó féadfar 
iad a rialáil amach anseo le gníomhartha 
earnáilsonracha de chuid dhlí an Aontais 
ina bhfuil rialacha a bhaineann le gnéithe 
áirithe d’athléimneacht eintiteas atá ag 
feidhmiú sna hearnálacha sin. Chun 
aghaidh a thabhairt, ar bhealach 
cuimsitheach, ar athléimneacht na n-
eintiteas sin atá criticiúil d’fheidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh agus ar 
mhaithe le slándáil agus sábháilteacht 
shaoránaigh an Aontais, ba cheart na 
bearta earnáilsonracha sin a chomhlánú leis 
na bearta dá bhforáiltear sa Treoir seo, lena 
gcruthaítear creat uileghabhálach lena 
dtugtar aghaidh ar athléimneacht eintiteas 
criticiúil i ndáil le gach cineál guaise, is é 
sin le rá, guaiseacha nádúrtha agus de 
dhéantús an duine, guaiseacha taismeacha 
agus d’aon ghnó agus a áirithíonn 
comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta 
atá ar aon intinn i leith athléimneacht a 
chothú.

Leasú 7
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Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá, i gcás inar féidir, 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Treoir (AE) XX/YY ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 [Treoir atá beartaithe maidir 
le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann 
cibearshlándála ar fud an Aontais; (dá 
ngairtear ‘Treoir NIS 2’ anseo feasta)]. I 
bhfianaise a mhinice is atá cibear-rioscaí 
agus i bhfianaise na saintréithe ar leith a 
bhaineann leo, forchuirtear le Treoir NIS 2 
ceanglais chuimsitheacha ar thacar mór 
eintiteas chun a gcibearshlándáil a áirithiú. 
Ós rud é go dtugtar aghaidh go 
leordhóthanach ar an gcibearshlándáil i 
dTreoir NIS 2, ba cheart na hábhair a 
chumhdaítear léi a eisiamh ó raon feidhme 
na Treorach seo, gan dochar don chóras 
sainiúil le haghaidh eintitis in earnáil an 
bhonneagair dhigitigh.

(8) I bhfianaise a thábhachtaí is atá an 
chibearshlándáil le haghaidh athléimneacht 
eintiteas criticiúil agus ar mhaithe le 
comhsheasmhacht, is gá cur chuige 
comhleanúnach idir an Treoir seo agus 
Treoir (AE) XX/YY ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle20 [Treoir atá 
beartaithe maidir le bearta le haghaidh 
ardleibhéal coiteann cibearshlándála ar fud 
an Aontais; (dá ngairtear ‘Treoir NIS 2’ 
anseo feasta)]. I bhfianaise a mhinice atá 
cibir-rioscaí ag tarlú agus i bhfianaise na 
saintréithe ar leith a bhaineann leo agus 
líon méadaitheach na gcibirionsaithe 
agus na dteagmhas atá 
cibearchumasaithe arna ndéanamh ag 
stát naimhdeach nó ag gníomhaithe 
neamhstáit, forchuirtear le Treoir NIS 2 
ceanglais chuimsitheacha ar thacar mór 
eintiteas chun a gcibearshlándáil a áirithiú. 
Ós rud é go dtugtar aghaidh go 
leordhóthanach ar an gcibearshlándáil i 
dTreoir NIS 2, ba cheart feidhm 
chomhleanúnach agus 
chomhsheasmhach a bheith ag na 
hábhair a chumhdaítear leis an Treoir sin 
i leith na Treorach seo, nuair is féidir agus 
nuair is gá.

_________________ _________________
20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

20 [Tagairt do Threoir NIS 2, nuair a 
ghlacfar í.]

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Ós rud é go bhfuil méadú ar 
mhinicíocht, ar dhéine agus ar chastacht 
tubaistí nádúrtha mar thoradh ar an 



PE691.097v02-00 162/216 RR\1241337GA.docx

GA

athrú aeráide, rud ar féidir leis cur 
isteach ar sheirbhísí bunriachtanacha nó 
bonneagar bunriachtanach a scrios lena 
ngabhann éifeachtaí suntasacha 
trasearnálacha nó trasteorann, tá gá le 
cur chuige comhleanúnach idir an Treoir 
seo agus Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a, arna leasú, go háirithe 
maidir le saincheisteanna lena 
gcumhdaítear gníomhaíochtaí ullmhachta 
agus freagartha.
_________________
1a Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir 
leis an Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, 
lch. 924).

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu a áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu a áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear tionóiscí, tubaistí nádúrtha, 
iarmhairtí diúltacha an athraithe aeráide, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
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measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Ba cheart torthaí an mheasúnaithe 
riosca a úsáid i bpróiseas sainaitheantais na 
n-eintiteas criticiúil agus ba cheart na 
torthaí a úsáid chun cabhrú leis na heintitis 
sin ceanglais athléimneachta na Treorach 
seo a chomhlíonadh.

cionta sceimhlitheoireachta agus bagairtí 
hibrideacha amhail trasnaíocht eachtrach 
agus feachtais bhréagaisnéise 
mhailíseacha, mar aon le bagairtí CBRN. 
Agus na measúnuithe riosca sin á 
ndéanamh acu, ba cheart do na Ballstáit 
measúnaithe riosca ginearálta nó 
earnáilsonracha eile a chur san áireamh, ar 
measúnaithe riosca iad a dhéantar de bhun 
gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais, 
go háirithe faoi Chinneadh 
Uimh. 1313/2013/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa augs ón gComhairle1a agus ba 
cheart dóibh na spleáchais idir earnálacha a 
mheas, lena n-áirítear ó Bhallstáit agus ó 
thríú tíortha eile. Is féidir le sineirgíocht le 
ECAT i réimse na hullmhachta sibhialta 
a bheith tábhachtach, go háirithe le 
Coiste Pleanála Éigeandála Sibhialta 
ECAT, a leag amach seacht 
bpríomhthoisc ullmhachta don 
athléimneacht a chuirtear i gcuntas agus 
athléimneacht á tomhas. Thairis sin, ba 
cheart an próiseas anailíse bagairtí faoi 
chuimsiú CBSC a chur i gcuntas freisin. 
Ba cheart torthaí an mheasúnaithe riosca a 
úsáid i bpróiseas sainaitheantais na n-
eintiteas criticiúil agus ba cheart na torthaí 
a úsáid chun cabhrú leis na heintitis sin 
ceanglais athléimneachta na Treorach seo a 
chomhlíonadh.

__________________
1a Cinneadh Uimh. 1313/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir 
leis an Sásra Aontais um Chosaint 
Shibhialta (IO L 347, 20.12.2013, 
lch. 924).

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun a áirithiú go mbeidh na (12) Chun a áirithiú go mbeidh na 



PE691.097v02-00 164/216 RR\1241337GA.docx

GA

heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir a leagan síos chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint. Ar mhaithe le 
héifeachtacht, éifeachtúlacht, 
comhsheasmhacht agus deimhneacht 
dhlíthiúil, ba cheart rialacha iomchuí a 
leagan síos maidir le fógra a thabhairt agus 
maidir le comhar a bhaineann leis an 
sainaithint sin, chomh maith leis na 
hiarmhairtí dlíthiúla a bhaineann leis. Chun 
é a chur ar a chumas don Choimisiúin 
measúnú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
ceart na Treorach seo, ba cheart do na 
Ballstáit faisnéis ábhartha a chur faoi 
bhráid an Choimisiúin, ar bhealach atá 
chomh mionsonraithe agus chomh sonrach 
agus is féidir, agus, in aon chás, liosta na 
seirbhísí fíor-riachtanacha, an líon eintiteas 
criticiúil a sainaithníodh i ngach earnáil 
agus fo-earnáil dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, agus an tseirbhís nó na 
seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthraíonn 
gach eintiteas, chomh maith le haon 
tairseach a chuirtear i bhfeidhm.

heintitis ábhartha uile faoi réir na 
gceanglas sin agus chun difríochtaí ina 
leith sin a laghdú, tá sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe a leagan síos lenar 
féidir eintitis chriticiúla a shainaithint go 
comhsheasmhach ar fud an Aontais, ach 
lena ligtear do na Ballstáit sainiúlachtaí 
náisiúnta a léiriú freisin. Ba cheart critéir 
choiteanna, dá bhrí sin, atá bunaithe ar 
tháscairí agus modheolaíochtaí íosta do 
gach earnáil agus do gach fo-earnáil a 
leagan síos chun eintitis chriticiúla a 
shainaithint. Ar mhaithe le héifeachtacht, 
éifeachtúlacht, comhsheasmhacht agus 
deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart rialacha 
iomchuí a leagan síos maidir le fógra a 
thabhairt agus maidir le comhar a 
bhaineann leis an sainaithint sin, chomh 
maith leis na hiarmhairtí dlíthiúla a 
bhaineann leis. Chun é a chur ar a chumas 
don Choimisiúin measúnú a dhéanamh ar 
chur i bhfeidhm ceart na Treorach seo, ba 
cheart do na Ballstáit faisnéis ábhartha a 
chur faoi bhráid an Choimisiúin, ar 
bhealach atá mionsonraithe, sonrach, 
inchomparáide agus caighdeánaithe agus, 
in aon chás, liosta na seirbhísí fíor-
riachtanacha, an líon eintiteas criticiúil a 
sainaithníodh i gcás gach earnála agus fo-
earnála dá dtagraítear san Iarscríbhinn, 
agus an tseirbhís nó na seirbhísí fíor-
riachtanacha a sholáthraíonn gach eintiteas, 
chomh maith le haon tairseach a chuirtear i 
bhfeidhm.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
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d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil. Thairis sin, i bhfianaise na n-
idirspleáchas idir eintitis agus earnálacha, 
ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú, lena n-áirítear 
cleachtaí trasearnála agus trasteorann, i 
gcás inarb iomchuí, chun an athléimneacht 
a thástáil, agus oiliúint a chur ar fáil do 
bhaill foirne eintiteas criticiúil. 
D’fhéadfadh na Ballstáit freisin féachaint 
an bhféadfaí an comhar a mhéadú le 
heagraíochtaí idirnáisiúnta amhail 
Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh 
Thuaidh, an Eagraíocht um Chomhar 
agus Fhorbairt Eacnamaíochta, an 
Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar 
san Eoraip agus na Náisiúin Aontaithe. 
Thairis sin, i bhfianaise na n-idirspleáchas 
idir eintitis agus earnálacha, ba cheart do 
na Ballstáit uirlisí comhroinnte faisnéise a 
chur ar bun chun tacú le comhroinnt 
faisnéise dheonach idir eintitis chriticiúla, 
gan dochar do chur i bhfeidhm rialacha 
iomaíochta a leagtar síos sa Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 
bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin. 
Chun na críche sin, ba cheart dóibh 
measúnuithe riosca a dhéanamh, nuair is gá 
sin i bhfianaise a gcuid dálaí sonracha féin 
agus i bhfianaise fhorbairt na rioscaí sin, 
ach in aon chás ba cheart dóibh measúnú 
riosca a dhéanamh gach 4 bliana. Ba cheart 
na measúnuithe riosca a dhéanann eintitis 
chriticiúla a bheith bunaithe ar an measúnú 
riosca a dhéanann na Ballstáit.

(20) Chun bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 
bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin. 
Chun na críche sin, ba cheart dóibh 
measúnuithe riosca a dhéanamh, nuair is gá 
sin i bhfianaise a gcuid dálaí sonracha féin 
agus i bhfianaise fhorbairt na rioscaí sin, 
ach in aon chás ba cheart dóibh measúnú 
riosca a dhéanamh gach 4 bliana. Ba cheart 
na measúnuithe riosca a dhéanann eintitis 
chriticiúla a bheith bunaithe ar an measúnú 
riosca a dhéanann na Ballstáit, ag úsáid 
modheolaíocht choiteann arna bunú do 
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gach earnáil a chumhdaítear.

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) An baol go mbainfidh fostaithe 
eintiteas criticiúil mí-úsáid as, cuir i gcás, 
a gcearta rochtana laistigh d’eagraíocht an 
eintitis chun díobháil agus damáiste a 
dhéanamh, is ábhar imní é atá ag géarú i 
rith an ama. Is measa an baol sin mar 
gheall ar an radacú, feiniméan atá ag dul i 
méid agus a bhfuil an t-antoisceachas 
foréigneach agus an sceimhlitheoireacht 
mar thoradh air. Is gá, dá bhrí sin, é a chur 
ar chumas eintiteas criticiúil seiceálacha 
cúlra a iarraidh ar dhaoine a thagann faoi 
réim catagóirí sonracha dá mbaill foirne 
agus a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis 
ábhartha measúnú gasta ar na hiarrataí sin, 
i gcomhréir le rialacha infheidhme dhlí an 
Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-
áirítear rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta.

(24) Is cúis imní atá ag dul i méid é an 
baol go mbainfí mí-úsáid as na cearta 
rochtana laistigh d’eagraíocht an eintitis 
chriticiúil chun dochar agus damáiste a 
dhéanamh, go háirithe i gcomhthéacs na 
trasnaíochta ón gcoigríoch atá ag dul i 
méid, bréagaisnéis mhailíseach agus 
radacú a bhféadfadh antoisceachas 
foréigneach agus sceimhlitheoireacht a 
bheith mar thoradh air. Is gá, dá bhrí sin, 
é a chur ar chumas eintiteas criticiúil 
seiceálacha cúlra a iarraidh ar dhaoine a 
thagann faoi réim catagóirí sonracha dá 
mbaill foirne, agus lánurraim á tabhairt 
dá gcearta bunúsacha, do dhlí an 
tsaothair agus do chosaint sonraí agus do 
phríobháideachas, gan aon idirdhealú a 
dhéanamh le nósanna imeachta 
earcaíochta claonta, agus a áirithiú go 
ndéanfaidh na húdaráis ábhartha measúnú 
gasta ar na hiarrataí sin, i gcomhréir le 
rialacha infheidhme dhlí an Aontais agus 
an dlí náisiúnta, lena n-áirítear rialacha 
maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir go réasúnta faoi na himthosca atá 

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir go réasúnta faoi na himthosca atá 
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ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a 
bhunú i ndáil le fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
dhéanamh amach cathain a bhíonn an 
suaitheadh atá ann nó a d’fhéadfadh a 
bheith ann mór agus ar cheart, dá bhrí sin, 
fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nós imeachta a chur ar bun 
lena bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh a chur ar an eolas 
faoi.

ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt thapa 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 
forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Ba 
cheart go spreagfaí leis an bhfógra 
freisin, i gcás inarb iomchuí, faisnéis le 
treoir shoiléir shábháilteachta agus 
shlándála a sholáthar d’úsáideoirí nó do 
shaoránaigh a bhféadfaí difear a 
dhéanamh dóibh. Chun na críche sin, ba 
cheart nós imeachta a chur ar bun chun 
fógra a thabhairt faoi theagmhais áirithe 
agus ba cheart foráil a dhéanamh maidir le 
paraiméadair chun a chinneadh cathain a 
bhíonn an suaitheadh atá ann nó a 
d’fhéadfadh a bheith ann suntasach agus 
cén uair ba cheart, dá bhrí sin, fógra a 
thabhairt faoi na teagmhais. I bhfianaise an 
tionchair trasteorann a d’fhéadfadh a bheith 
ag suaitheadh den sórt sin, ba cheart nós 
imeachta a chur ar bun lena bhféadfadh na 
Ballstáit, trí phointí teagmhála aonair, na 
Ballstáit eile a ndéantar difear dóibh a chur 
ar an eolas faoi.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Chun cuspóirí na Treorach seo a 
bhaint amach, agus gan dochar 
d’fhreagracht dhlíthiúil na mBallstát agus 
eintiteas criticiúil a áirithiú go 
gcomhlíonfar a gcuid oibleagáidí faoi 
seach a leagtar amach inti, ba cheart don 
Choimisiún tabhairt faoi ghníomhaíochtaí 
tacaíochta áirithe atá dírithe ar 
chomhlíonadh na n-oibleagáidí sin a éascú, 
i gcás ina measann sé gurb iomchuí sin. 
Agus tacaíocht á tabhairt do na Ballstáit 
agus d’eintitis chriticiúla i gcur chun 
feidhme na n-oibleagáidí faoin Treoir seo, 
ba cheart don Choimisiún cur leis na 

(29) Chun cuspóirí na Treorach seo a 
bhaint amach, agus gan dochar 
d’fhreagracht dhlíthiúil na mBallstát agus 
eintiteas criticiúil a áirithiú go 
gcomhlíonfar a gcuid oibleagáidí faoi 
seach a leagtar amach inti, ba cheart don 
Choimisiún tabhairt faoi ghníomhaíochtaí 
tacaíochta áirithe atá dírithe ar 
chomhlíonadh na n-oibleagáidí sin a éascú, 
i gcás ina measann sé gurb iomchuí sin. Ba 
cheart go n-áireofaí i ngníomhaíochtaí 
den sórt sin freisin cúrsaí oiliúna maidir 
le gnéithe éagsúla d’athléimneacht 
eintiteas criticiúil. Ba cheart fócas 
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struchtúir agus na huirlisí atá ann cheana, 
amhail iad siúd atá faoin Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta agus faoin Líonra 
Tagartha Eorpach um Bonneagar Criticiúil 
a Chosaint.

speisialta na gcúrsaí sin a dhíriú, i measc 
nithe eile, ar theicneolaíochtaí suaiteacha 
atá ag teacht chun cinn. Agus tacaíocht á 
tabhairt agus oiliúint á cur ar na Ballstáit 
agus ar eintitis chriticiúla i gcur chun 
feidhme na n-oibleagáidí faoin Treoir seo, 
ba cheart don Choimisiún cur leis na 
struchtúir agus na huirlisí atá ann cheana, 
amhail iad siúd atá faoin Sásra Aontais um 
Chosaint Shibhialta agus faoin Líonra 
Tagartha Eorpach um Bonneagar Criticiúil 
a Chosaint, nó faoin gColáiste Eorpach 
um Shlándáil agus um Chosaint, ar féidir 
leis rannchuidiú le cultúr coiteann 
slándála Eorpach a fhorbairt. Ba cheart 
don Choimisiún agus do na Ballstáit a 
áirithiú freisin go mbainfear leas iomlán 
as deiseanna taighde i réimse 
athléimneacht eintiteas criticiúil faoin 
gclár Fís Eorpach, agus faoin gCiste 
Eorpach Cosanta.

Leasú 16

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Treoir seo déantar an méid 
seo a leanas:

1. Leis an Treoir seo, leagtar síos 
bearta d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta eintiteas criticiúil a 
ghnóthú chun a áirithiú go soláthrófar 
seirbhísí fíor-riachtanacha laistigh den 
Aontas, agus leis sin, go n-áiritheofar 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
agus soláthar seirbhísí sóisialta fíor-
riachtanacha.
Chun na críche sin, leis an Treoir seo:

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘teagmhas’ aon teagmhas 
a d’fhéadfadh oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil a shuaitheadh nó a shuaitheann 
oibríochtaí an eintitis chriticiúil;

(3) Ciallaíonn ‘teagmhas’ aon 
teagmhas nádúrtha nó aon teagmhas de 
dhéantús an duine a d’fhéadfadh 
sábháilteacht agus slándáil a chur i 
mbaol, cur isteach ar sholáthar seirbhísí 
fíor-riachtanacha nó scriosadh a 
dhéanamh ar bhonneagair fhíor-
riachtanacha i gceann amháin nó níos 
mó de na Ballstáit mar thorthaí ar 
mhainneachtain oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil sin a chothabháil;

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a chothabháil;

(5) ciallaíonn ‘seirbhís fhíor-
riachtanach’ seirbhís atá fíor-riachtanach 
chun feidhmeanna sochaíocha nó 
daonlathacha bunriachtanacha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha, an 
tsábháilteacht phoiblí agus an smacht 
reachta a chothabháil;

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann trasearnála 
á gcur san áireamh;

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann agus 
trasearnála á gcur i gcuntas agus i gcás 
bagairt hibrideach freisin;

Leasú 20
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Bunóidh gach Ballstát nósanna 
imeachta agus socruithe náisiúnta idir 
údaráis náisiúnta agus comhlachtaí 
ábhartha lena áirithiú go mbeidh an 
Ballstát rannpháirteach go héifeachtach 
agus go dtacóidh sé le bainistíocht 
chomhordaithe teagmhas ar mhórscála a 
mbíonn tionchar acu ar eintitis chriticiúla 
agus ar ghéarchéimeanna ar leibhéal an 
Aontais, lena n-áirítear freagairtí ar 
iarratais ábhartha faoi na clásail 
dlúthpháirtíochta agus cosanta 
frithpháirtí de bhun Airteagal 222 CFAE 
agus Airteagal 42(7) CAE, faoi seach.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Bunóidh údaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 8 liosta seirbhísí fíor-
riachtanacha sna hearnálacha dá dtagraítear 
san Iarscríbhinn. Déanfaidh siad measúnú 
ar na rioscaí ábhartha uile a d’fhéadfadh 
difear a dhéanamh do sholáthar na seirbhísí 
fíor-riachtanacha sin [3 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus i 
gcás inar gá ina dhiaidh sin, agus gach 
4 bliana ar a laghad, d’fhonn eintitis 
chriticiúla a shainaithint i gcomhréir le 
hAirteagal 5(1) agus d’fhonn cúnamh a 
thabhairt do na heintitis chriticiúla sin 
bearta a dhéanamh de bhun Airteagal 11.

Bunóidh údaráis inniúla arna n-ainmniú de 
bhun Airteagal 8 liosta seirbhísí fíor-
riachtanacha sna hearnálacha dá dtagraítear 
san Iarscríbhinn. Déanfaidh siad measúnú 
a bheidh bunaithe ar mhodheolaíocht 
choiteann agus ar tháscairí coiteanna, ar 
na rioscaí ábhartha uile a d’fhéadfadh 
difear a dhéanamh do sholáthar na seirbhísí 
fíor-riachtanacha sin [3 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus i 
gcás inar gá ina dhiaidh sin, agus gach 4 
bliana ar a laghad, d’fhonn eintitis 
chriticiúla a shainaithint i gcomhréir le 
hAirteagal 5(1) agus d’fhonn cúnamh a 
thabhairt do na heintitis chriticiúla sin 
bearta a dhéanamh de bhun Airteagal 11.

Leasú 22
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear tionóiscí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 
bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir 
(AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle34.

Cuirfear i gcuntas sa mheasúnú riosca na 
rioscaí nádúrtha agus na rioscaí de 
dhéantús an duine ábhartha go léir, lena n-
áirítear tionóiscí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí, bagairtí 
eascairdiúla, bagairtí hibrideacha agus 
teagmhais mhórscála, cionta 
sceimhlitheoireachta ina n-úsáidtear airm 
thraidisiúnta agus airm 
neamhthraidisiúnta amhail oibreáin 
CBRN de bhun Threoir (AE) 2017/541 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle34.

Ba cheart go gcuirfí i gcuntas i measúnú 
riosca inter alia cothabháil a dhéanamh 
ar leanúnachas an rialtais, soláthar 
fuinnimh, gluaiseacht an daonra, 
acmhainní uisce agus bia, 
práinnfhreagairt, iompar sibhialta agus 
córais chumarsáide.

__________________ __________________
34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh 
Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus 
lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh 
Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus 
lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit na heintitis 
chriticiúla a shainaithint le haghaidh gach 
earnála agus fo-earnála dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn, seachas pointí 3, 4 agus 8 de, 
faoi [3 bliana agus 3 mhí tar éis theacht i 

1. Déanfaidh na Ballstáit, bunaithe ar 
threoirlínte coiteanna arna n-eisiúint ag 
an gCoimisiún, na heintitis chriticiúla a 
shainaithint le haghaidh gach earnála agus 
fo-earnála dá dtagraítear san Iarscríbhinn, 
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bhfeidhm na Treorach seo]. seachas pointí 3, 4 agus 8 de, faoi [3 bliana 
agus 3 mhí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo].

Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag teagmhais, ó thaobh méid agus fad ama 
de, ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus 
sochaíocha, ar an gcomhshaol agus ar an 
tsábháilteacht phoiblí;

(c) na tionchair a d’fhéadfadh a bheith 
ag teagmhais, ó thaobh méid agus fad ama 
de, ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus 
sochaíocha, ar an gcomhshaol agus ar an 
tslándáil phoiblí, ar an smacht reachta 
agus ar chearta bunúsacha;

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí agus cosaint sonraí pearsanta mar 
chúraimí orthu, chomh maith le páirtithe 
leasmhara ábhartha, lena n-áirítear eintitis 
chriticiúla.

5. Áiritheoidh na Ballstáit go rachaidh 
a n-údaráis inniúla i gcomhairle le húdaráis 
náisiúnta ábhartha eile agus go n-oibreoidh 
siad i gcomhar leo, nuair is iomchuí agus i 
gcomhréir le dlí an Aontais agus an dlí 
náisiúnta, go háirithe na húdaráis sin a 
bhfuil an chosaint shibhialta, forfheidhmiú 
an dlí, slándáil agus cosaint agus cosaint 
sonraí pearsanta mar chúraimí orthu, 
chomh maith le páirtithe leasmhara 
ábhartha, lena n-áirítear eintitis chriticiúla. 
Ag an am céanna, i bhfianaise go 
bhféadfadh roinnt eintitis chriticiúla a 
bheith príobháideach, ba cheart do na 
Ballstáit teacht ar bhealaí chun lamháil 
do chomhar tráthúil éifeachtach agus 
críochnúil idir na heintitis sin agus 
oibreoirí éigeandála príobháideacha a 
d’fhéadfadh a bheith ag feidhmiú sna 
heintitis sin agus atá deimhnithe ag 
comhlachtaí náisiúnta, agus ag údaráis 
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náisiúnta.

Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla feabhas a chur ar a n-
athléimneacht. D’fhéadfadh a bheith san 
áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

1. Tacóidh na Ballstáit agus, nuair is 
gá, an Coimisiún le heintitis chriticiúla, 
lena n-áirítear i gcás inarb iomchuí agus 
inarb indéanta ó thaobh airgeadais de, 
chun a n-athléimneacht a fheabhsú. 
D’fhéadfadh a bheith san áireamh sa 
tacaíocht sin ábhair threoracha agus 
modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, tacú 
le cleachtaí a eagrú, lena n-áirítear 
cleachtaí trasearnála agus trasteorann, i 
gcás inarb iomchuí, chun an athléimneacht 
a thástáil, agus cláir feasachta agus 
oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne na n-
údarás inniúil náisiúnta agus na n-
eintiteas criticiúil.

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tarlú teagmhas a chosc, lena n-
áirítear le laghdú rioscaí tubaiste agus 
bearta oiriúnaithe don athrú aeráide;

(a) tarlú teagmhas a chosc, lena n-
áirítear le laghdú rioscaí tubaiste agus 
bearta oiriúnaithe don athrú aeráide agus le 
bearta a rannchuidíonn leis an gcomhrac 
i gcoinne an athraithe aeráide;

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) cosaint fhisiceach leormhaith a (b) cosaint fhisiceach leormhaith a 
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áirithiú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, lena n-áirítear fálú, 
bacainní, uirlisí agus gnáthaimh faireacháin 
imlíne, chomh maith le trealamh braite 
agus rialuithe rochtana;

áirithiú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, lena n-áirítear fálú, 
bacainní, uirlisí agus gnáthaimh faireacháin 
imlíne, chomh maith le trealamh braite 
agus rialuithe rochtana, agus lánurraim á 
tabhairt do rialacháin maidir le cosaint 
sonraí agus príobháideachas agus do 
chomhlíonadh dhlí na hearnála agus an 
tsaothair;

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) bainistíocht cosanta fostaithe 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí a leagan amach de bhaill foirne a 
fheidhmíonn feidhmeanna criticiúla, lena 
mbunaítear cearta rochtana ar limistéir, 
saoráidí agus bonneagair íogaire eile, agus 
ar fhaisnéis íogair, chomh maith le 
catagóirí sonracha de bhaill foirne a 
shainaithint i bhfianaise Airteagal 12;

(e) bainistíocht cosanta foirne 
leormhaith a áirithiú, lena n-áirítear trí 
chatagóirí a leagan amach de bhaill foirne a 
fheidhmíonn feidhmeanna criticiúla, lena 
mbunaítear cearta rochtana ar limistéir, 
saoráidí agus bonneagair íogaire eile, agus 
ar fhaisnéis íogair, chomh maith le 
catagóirí sonracha de bhaill foirne a 
shainaithint i bhfianaise Airteagal 12, agus 
dlí na hearnála agus an tsaothair á 
chomhlíonadh go hiomlán;

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha.

(f) feasacht a mhúscailt maidir leis na 
bearta dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe 
(e) i measc an phearsanra ábhartha agus 
iad a chur san áireamh trí idirphlé 
sóisialta maidir leis na bearta sin a 
shainmhíniú, a chur ar bun agus bearta 
leantacha a dhéanamh ina leith.

Leasú 31



RR\1241337GA.docx 175/216 PE691.097v02-00

GA

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
chur isteach ar sheiceálacha cúlra ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha áirithe dá mbaill foirne, lena n-
áirítear daoine atá á meas i leith earcú le 
haghaidh post a thagann faoi na gcatagóirí 
sin, agus áiritheoidh siad go ndéanfaidh na 
húdaráis atá inniúil na seiceálacha cúlra sin 
a dhéanamh na hiarrataí sin a mheasúnú go 
gasta.

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfaidh eintitis chriticiúla iarrataí a 
chur isteach ar sheiceálacha 
comhréireacha cúlra ar dhaoine a thagann 
faoi réim catagóirí sonracha áirithe dá 
mbaill foirne, lena n-áirítear daoine atá á 
meas i leith earcú do phoist a thagann faoi 
na gcatagóirí sin, agus áiritheoidh siad go 
ndéanfaidh na húdaráis phoiblí measúnú ar 
na hiarrataí sin go mear, ar údaráis iad atá 
inniúil ar na seiceálacha cúlra sin a 
dhéanamh. Beidh na seiceálacha sin 
comhréireach agus teoranta go docht don 
mhéid atá riachtanach agus ábhartha do 
chomhlíonadh dhualgais an phearsanra 
lena mbaineann, agus lánurraim á 
tabhairt do dhlí na hearnála agus don dlí 
saothair.

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) an tionchar ar shaol an duine 
agus na hiarmhairtí comhshaoil;

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is saineolaithe ó na Ballstáit agus 
ionadaithe ón gCoimisiún a bheidh ar gach 
misean comhairleach. Féadfaidh na 
Ballstáit iarrthóirí a mholadh le bheith 
rannpháirteach i misean comhairleach. 
Déanfaidh an Coimisiún comhaltaí gach 

Is saineolaithe ó na Ballstáit agus 
ionadaithe ón gCoimisiún a bheidh ar gach 
misean comhairleach. Féadfaidh na 
Ballstáit iarrthóirí a mholadh le bheith 
rannpháirteach i misean comhairleach. 
Déanfaidh an Coimisiún comhaltaí gach 
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misin chomhairligh a roghnú agus a 
cheapadh de réir a gcumais ghairmiúil agus 
áiritheoidh sé ionadaíocht chothrom ó 
thaobh geografaíochta de i measc na 
mBallstát. Is é an Coimisiún a sheasfaidh 
na costais a bhaineann le rannpháirtíocht sa 
mhisean comhairleach.

misin chomhairligh a roghnú agus a 
cheapadh de réir a gcumais ghairmiúil, ó 
chúlraí éagsúla agus áiritheoidh sé 
ionadaíocht chothrom ó thaobh 
geografaíochta agus inscne de i measc na 
mBallstát. Is é an Coimisiún a sheasfaidh 
na costais a bhaineann le rannpháirtíocht sa 
mhisean comhairleach.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil iarraidh 
ar ionadaithe ó pháirtithe leasmhara a 
bheith rannpháirteach ina chuid oibre.

Is ionadaithe ó na Ballstáit agus ón 
gCoimisiún a bheidh sa Ghrúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil. I gcás 
inarb ábhartha chun a chuid cúraimí a 
chomhlíonadh, féadfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil iarraidh 
ar ionadaithe ó pháirtithe leasmhara a 
bheith rannpháirteach ina chuid oibre, lena 
n-áiritheofar rannpháirtíocht 
ilghnéitheach de gheallsealbhóirí agus go 
háirithe ceardchumainn.

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7a. Déanfaidh an Grúpa um 
Athléimneacht Eintiteas Criticiúil, de 
mheon an chomhair slándála agus na 
rochtana oscailte, a thorthaí agus sonraí 
foinseacha atá anaithnidithe go 
hiomchuí, a fhoilsiú go rialta don phobal 
i gcoitinne lena n-úsáid sa saol acadúil, i 
dtaighde slándála agus le haghaidh úsáidí 
tairbhiúla eile.

Leasú 36
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Chun an fhaisnéis a fhaightear i 
gcomhréir le hAirteagal 13 a fháil agus a 
úsáid mar is ceart, coimeádfaidh an 
Coimisiún clárlann Eorpach de 
theagmhais agus forbróidh sé lárionad 
coiteann Eorpach tuairiscithe, a mbeidh 
sé mar aidhm aige dea-chleachtais agus 
modheolaíochtaí a fhorbairt agus a 
roinnt.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Méadóidh an Coimisiún an 
comhar le fóraim ábhartha idirnáisiúnta 
agus le tríú tíortha atá ar aon intinn, go 
háirithe na Balcáin Thiar agus tíortha 
Comharsanachta, inter alia faoin gClár 
Eorpach um Bonneagar Criticiúil a 
Chosaint agus cláir a d’fhéadfadh teacht i 
gcomharba air agus trí ghníomhaíochtaí 
agus cleachtaí comhchoiteanna oiliúna 
agus dhea-chleachtais a roinnt.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn – Earnáil 9 – Teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Riarachán poiblí 9. Riarachán poiblí agus institiúidí 
daonlathacha

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
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Iarscríbhinn – Earnáil 9 – Cineál eintitis – 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— Rialtais agus tionóil lárnacha, 
réigiúnacha agus áitiúla
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM IOMPAR AGUS UM THURASÓIREACHT

chuig an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil
(COM(2020)0829 – C9-0421/2020 – 2020/0365(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Angel Dzhambazki

RÉASÚNÚ GEARR

Éilíonn nádúr athraitheach thimpeallacht na bagartha cosaint níos fearr agus níos mó 
infheistíochta in acmhainneachtaí athléimneachta AE chun leochaileachtaí a laghdú, lena n-
áirítear i gcás na mbonneagar criticiúil atá bunriachtanach d’fheidhmiú ár sochaithe agus ár 
ngeilleagair.

Leis an togra le haghaidh Treoir maidir le hathléimneacht eintiteas criticiúil (Treoir RCE), 
leathnaítear raon feidhme agus doimhneacht na Treorach maidir le Bonneagair Chriticiúla 
Eorpacha (ECI) 2008. Cumhdaítear ann deich n-earnáil, eadhon fuinneamh, iompar, 
baincéireacht, bonneagar an mhargaidh airgeadais, sláinte, uisce óil, fuíolluisce, bonneagar 
digiteach, riarachán poiblí, agus spás. I measc na bhforálacha suntasacha tá oibleagáid ar 
Bhallstáit straitéis a bheith acu chun athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, measúnú riosca 
náisiúnta a dhéanamh agus, ar an mbonn sin, eintitis chriticiúla a shainaithint. Bheadh ar eintitis 
chriticiúla measúnuithe riosca dá gcuid féin a dhéanamh, bearta teicniúla agus eagrúcháin 
iomchuí a ghlacadh chun athléimneacht a threisiú agus teagmhais shuaiteacha a thuairisciú 
d’údaráis náisiúnta. Thairis sin, bheadh eintitis chriticiúla a sholáthraíonn seirbhísí do thrian ar 
a laghad de na Ballstáit nó i dtrian ar a laghad díobh faoi réir maoirseacht shonrach, lena n-
áirítear misin chomhairleacha arna n-eagrú ag an gCoimisiún.

Is geal leis an Rapóirtéir an togra seo, toisc gur cloch choirnéil gurb ea earnáil an Iompair i 
dtreoir ECI. Is líne tharrthála ár ngeilleagair é freisin agus tá an bhliain seo caite, le scaipeadh 
choróinvíreas na Síne, ina cruthúnas air sin. Bhí gníomhaíocht mhear maidir le hathléimneacht 
an bhonneagair chriticiúil agus na slabhraí soláthair ríthábhachtach chun éifeachtaí diúltacha 
na paindéime ar ár sochaithe a mhaolú. Tugann an togra le haghaidh Treoir maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil an deis dúinn staid an bhonneagair chriticiúil agus na nósanna 
imeachta éigeandála a mheas go cuimsitheach ar fud na n-earnálacha ríthábhachtacha go léir. I 
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bhfianaise na n-idirspleáchas trasearnála atá ag dul i méid thar theorainneacha chomh maith le 
teicneolaíochtaí cliste agus digitiú mear a bheith á dtabhairt isteach, beidh an próiseas 
measúnaithe seo thar a bheith tábhachtach. D’fhéadfadh, áfach, bagairtí nua teacht chun cinn 
mar thoradh air sin lena dtugtar chun solais an gá atá le Treoir RCE athléimneach a bheidh slán 
i bhfad na haimsire. Cé go gcreideann an Rapóirtéir go bhfuil prionsabal na coimhdeachta agus 
próiseas cinnteoireachta atá gar do riachtanais shaoránaigh na hEorpa tábhachtach, tá sé chomh 
tábhachtach céanna a bheith ag brath go frithpháirteach ar thionscadail, ar phróisis agus ar 
bhonneagar leasa choitinn.
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um 
Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, 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) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a n-imreofaí 
mórthionchar trasteorann ar dhá Bhallstát 
ar a laghad dá ndéanfaí iad a shuaitheadh 
nó a scriosadh. Is ar chosaint na 
mbonneagar sin amháin a bhí an Treoir sin 
dírithe. Mar sin féin, fuarthas amach sa 
mheastóireacht a rinneadh ar 
Threoir 2008/114/CE in 201918 nach leor 
bearta cosanta a bhaineann le sócmhainní 
aonair amháin chun gach suaitheadh a 
chosc, mar go bhfuil oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil ag éirí níos 
idirnasctha agus níos trasteorainní. Dá bhrí 
sin, is gá an cur chuige a athrú i dtreo 
athléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú, 
is é sin, an cumas atá acu teagmhais a 
mhaolú, a sheasamh, freastal orthu agus 
teacht aniar uathu, ar teagmhais iad a 
shuaitheann oibríochtaí an eintitis 
chriticiúil nó a d’fhéadfadh oibríochtaí an 
eintitis chriticiúil a shuaitheadh.

(1) Foráiltear le Treoir 2008/114/CE17 
ón gComhairle do nós imeachta chun 
bonneagair chriticiúla Eorpacha a ainmniú 
in earnálacha an fhuinnimh agus an 
iompair, bonneagair a mbeadh 
mórthionchar trasteorann acu ar dhá 
Bhallstát ar a laghad dá ndéanfaí iad a 
shuaitheadh nó a scriosadh. Is ar chosaint 
na mbonneagar sin, agus air sin amháin, a 
bhí an Treoir sin dírithe. Mar sin féin, 
fuarthas amach sa mheastóireacht a 
rinneadh ar Threoir 2008/114/CE in 201918 
i ngeall ar chineál na n-oibríochtaí ina n-
úsáidtear bonneagar criticiúil amhail 
iarnród, bainistíocht aerthráchta nó 
calafoirt agus críochfoirt agus atá ag éirí 
níos idirnasctha agus níos trasteorainní, 
nach leor bearta cosanta a bhaineann le 
sócmhainní aonair amháin chun gach 
suaitheadh a chosc. Is gá, dá bhrí sin, an 
cur chuige a athrú i dtreo athléimneacht 
eintiteas criticiúil a áirithiú, is é sin, an 
cumas atá acu teagmhais a mhaolú, a 
sheasamh, freastal orthu agus teacht aniar 
uathu, ar teagmhais iad a d’fhéadfadh 
oibríochtaí an eintitis chriticiúil agus 
feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
shuaitheadh.

__________________ __________________
17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 

17 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 
8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair 
chriticiúla Eorpacha a shainaithint agus a 
ainmniú agus maidir le measúnú a 
dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na 
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mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 
23.12.2008, lch. 75).

18 SWD(2019) 308. 18 SWD(2019) 308.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Timpeallacht 
bagairtí dhinimiciúil is é is cúis leis sin, 
timpeallacht ina bhfuil bagairt 
shíorathraitheach na sceimhlitheoireachta 
agus idirspleáchais mhéadaitheacha idir 
bonneagair agus earnálacha, chomh maith 
le riosca fisiceach méadaithe i ngeall ar 
thubaistí nádúrtha agus ar an athrú aeráide, 
rud a mhéadaíonn minicíocht agus méid na 
n-eachtraí adhaimsire agus a chruthaíonn 
athruithe fadtéarmacha ar an meán-aeráid 
ar féidir leis acmhainneacht agus 
éifeachtúlacht cineálacha áirithe 
bonneagair a laghdú mura bhfuil bearta 
athléimneachta nó oiriúnaithe aeráide i 
bhfeidhm. Thairis sin, ní dhéantar 
earnálacha agus cineálacha eintiteas 
ábhartha a aithint ina nithe criticiúla go 
comhsheasmhach i ngach Ballstát.

(2) D’ainneoin na mbeart atá ann 
cheana ar leibhéal an Aontais19 agus ar an 
leibhéal náisiúnta atá dírithe ar thacaíocht a 
thabhairt do chosaint bonneagar criticiúil 
san Aontas, níl na heintitis a fheidhmíonn 
na bonneagair sin feistithe go leormhaith 
chun dul i ngleic leis na rioscaí atá ann faoi 
láthair agus a mheastar a bheidh ann amach 
anseo maidir lena n-oibríochtaí, ar rioscaí 
iad a d’fhéadfadh soláthar seirbhísí a 
shuaitheadh atá fíor-riachtanach chun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú, mar aon leis 
an tsaorghluaiseacht agus sábháilteacht 
na saoránach. Timpeallacht bagairtí 
dhinimiciúil is ea is cúis leis sin, le bagairtí 
de dhéantús an duine atá ag teacht chun 
cinn amhail sceimhlitheoireacht, 
insíothlú coiriúil, trasnaíocht eachtrach 
agus cibirionsaithe agus idirspleáchais 
mhéadaitheacha idir bonneagair agus 
earnálacha, chomh maith le riosca fisiceach 
méadaithe i ngeall ar thubaistí nádúrtha 
agus ar an athrú aeráide, rud a mhéadaíonn 
minicíocht agus méid na n-eachtraí 
adhaimsire agus a chruthaíonn athruithe 
fadtéarmacha ar an meán-aeráid ar féidir 
leis acmhainneacht, éifeachtúlacht agus 
saolré cineálacha áirithe bonneagair a 
laghdú mura bhfuil bearta athléimneachta 
nó oiriúnaithe aeráide i bhfeidhm. Thairis 
sin, ní dhéantar earnálacha agus cineálacha 
eintiteas ábhartha a aithint ina nithe 
criticiúla go comhsheasmhach i ngach 
Ballstát, lena n-éillítear leibhéal níos 
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airde comhordúcháin agus cur chuige 
níos comhtháite maidir le bonneagair 
chriticiúla thrasteorann agus 
chothrománacha, amhail iad siúd sna 
hearnálacha iompair agus fuinnimh, a 
chosaint. 

__________________ __________________
19 An Clár Eorpach um Chosaint an 
Phríomhbhonneagair (EPCIP).

19 An Clár Eorpach um Chosaint an 
Phríomhbhonneagair (EPCIP).

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) Tá an fhadhb mhéadaitheach 
maidir le insíothlú coiriúil i mbonneagar 
iompair chriticiúil, go háirithe nóid 
lóistíochta amhail calafoirt agus aerfoirt, 
ag baint an bhoinn ó oibríochtaí eintiteas 
criticiúil san earnáil sin agus, dá bhrí sin, 
ó sholáthar éifeachtach seirbhísí 
bunriachtanacha ar fud an Aontais. 

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2b) Eascraíonn bagairtí 
méadaitheacha ar bhonneagar criticiúil 
agus ar shábháilteacht eacnamaíoch an 
Aontais ó thrasnaíocht eachtrach, ag 
gníomhaithe stáit agus neamhstáit, i 
ngeall ar thionchar méadaitheach na n-
eintiteas neamh-Eorpach, nó ón smacht 
atá acu ar bhonneagar iompair chriticiúil, 
amhail naisc iarnróid, calafoirt nó 
aerfoirt, a tharla mar thoradh ar sheilbh á 
fáil acu ar chuideachtaí straitéiseacha nó 
ar infheistíochtaí substaintiúla á 
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ndéanamh acu sna cuideachtaí sin agus 
an t-aistriú eolais straitéisigh. 

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2c) Cuimsíonn earnáil an iompair 
eintitis chriticiúla sna fo-earnálacha 
iompair de bhóthar, iarnród, aer, 
uiscebhealaí intíre agus muirí, lena n-
áirítear calafoirt agus críochfoirt.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2d) Tá gné uile-Eorpach ag 
bonneagair chriticiúla áirithe, amhail an 
Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht 
Aerloingseoireachta, Eurocontrol, agus 
Córas Loingseoireachta Satailíte 
Domhanda an Aontais Eorpaigh, Galileo.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 

(3) Tagann na hidirspleáchais 
mhéadaitheacha sin as líonra soláthair 
seirbhíse atá ag éirí níos trasteorainní agus 
níos idirspleáiche agus a úsáideann 
príomhbhonneagair ar fud an Aontais in 
earnálacha an fhuinnimh, an iompair, na 
baincéireachta, bhonneagar an mhargaidh 
airgeadais, an bhonneagair dhigitigh, an 
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uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 
agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu, ní chumhdaítear dá bhrí sin, 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe i 
leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag 
baint leo, sochaithe atá ag éirí níos 
idirspleáiche de réir a chéile.

uisce óil, an fhuíolluisce, agus na sláinte, i 
ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, agus 
in earnáil an spáis a mhéid a bhaineann le 
soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar 
bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht 
na mBallstát nó páirtithe príobháideacha 
agus atá á mbainistiú acu agus á n-oibriú 
acu, ní chumhdaítear dá bhrí sin, 
bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais 
mar chuid dá chláir spáis nó atá faoi 
úinéireacht duine nó grúpa eile thar ceann 
an Aontais, nó bonneagair atá á mbainistiú 
agus á n-oibriú ag an Aontas nó thar ceann 
an Aontais. Ciallaíonn na hidirspleáchais 
sin go bhféadfadh éifeachtaí cascáideacha a 
bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh 
a bhaineann le heintiteas nó earnáil 
amháin, éifeachtaí a d’fhéadfadh 
drochthionchar forleathan marthanach a 
imirt ar sheachadadh seirbhísí ar fud an 
mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim 
COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe atá 
ag éirí níos idirspleáiche de réir a chéile, go 
háirithe na hearnálacha iompair agus 
turasóireachta, i leith rioscaí a bhfuil 
dóchúlacht íseal ag baint leo, agus léirigh 
sí tábhacht earnálacha straitéiseacha 
amhail earnáil an iompair, trí lánaí glasa 
a chur chun feidhme, a sholáthair 
slabhraí soláthair slána do sheirbhísí 
cúraim sláinte agus éigeandála agus a 
d’áirithigh soláthar riachtanach bia agus 
soláthar táirgí míochaine agus 
cógaisíochta, ag cur béim ar an ngá atá le 
hathléimneacht an bhonneagair iompair 
chriticiúil ar fud an Aontais a áirithiú.

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá na heintitis a bhfuil baint acu le 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha faoi réir 
ceanglais a fhorchuirtear faoi dhlíthe na 
mBallstát agus a bhfuil difríochtaí eatarthu, 

(4) Mó sa mhó, tá na heintitis a bhfuil 
baint acu le soláthar seirbhísí fíor-
riachtanacha faoi réir ceanglais a 
fhorchuirtear faoi dhlíthe na mBallstát agus 
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agus is ag dul in olcas de réir a chéile atá 
an fhadhb sin. De bharr go bhfuil ceanglais 
slándála níos solúbtha ag roinnt Ballstát ar 
na heintitis sin, ní hamháin go bhfuil baol 
ann go n-imreofaí tionchar diúltach ar 
choinneáil ar bun feidhmeanna sochaíocha 
nó gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, ach 
cuirtear bac ar fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh. Meastar gur eintitis 
chriticiúla iad cineálacha comhchosúla 
eintiteas i roinnt Ballstát ach ní hamhlaidh 
atá i mBallstáit eile, agus tá na heintitis sin 
a shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu.

a bhfuil difríochtaí eatarthu. Ós rud é go 
bhfuil ceanglais slándála níos solúbtha ag 
roinnt Ballstát ar na heintitis sin, ní 
hamháin go bhfuil baol ann go n-imreofaí 
tionchar diúltach ar choinneáil ar bun 
feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha ar fud an Aontais, ach go 
ndéantar leis freisin bac a chur ar 
fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh 
agus i gcásanna áirithe fiú tá sé ina 
bhagairt do shaoránaigh an Aontais. Trí 
athléimneacht eintiteas criticiúil, tugtar 
iontaofacht agus muinín d’infheisteoirí 
agus do chuideachtaí, ar clocha coirnéil 
do mhargadh inmheánach dea-
fheidhmiúil iad. Meastar gur eintitis 
chriticiúla iad cineálacha comhchosúla 
eintiteas i roinnt Ballstát ach ní hamhlaidh 
atá i mBallstáit eile, agus tá na heintitis sin 
a shainaithnítear gur eintitis chriticiúla iad 
faoi réir ceanglais éagsúla i mBallstáit 
éagsúla. Mar thoradh air sin, cuirtear 
ualach breise riaracháin ar chuideachtaí a 
fheidhmíonn thar theorainneacha, go 
háirithe ar chuideachtaí atá gníomhach i 
mBallstáit a bhfuil ceanglais níos déine 
acu.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is gá, dá bhrí sin, rialacha íosta 
comhchuibhithe a leagan síos chun soláthar 
seirbhísí fíor-riachtanacha sa mhargadh 
inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú.

(5) Is gá, dá bhrí sin, sraith rialacha 
íosta comhchuibhithe a leagan síos chun 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha sa 
mhargadh inmheánach a áirithiú agus chun 
athléimneacht eintiteas criticiúil a 
fheabhsú, rud a choiscfeadh difríochtaí 
idir na Ballstáit. D’éascódh cur chuige 
den sórt sin imscaradh sonraíochtaí agus 
modheolaíochtaí coiteanna le haghaidh 
measúnuithe riosca sa todhchaí lena n-
áirítear táscairí coiteanna íosta do gach 
earnáil agus d’eintitis phoiblí agus 
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phríobháideacha araon. Ina leith sin, ba 
cheart go gcuirfí i gcuntas leis an gcreat 
sa todhchaí nuálaíocht agus 
teicneolaíochtaí nua cliste, amhail digitiú, 
uathoibriú, bainistiú sonraí, córais 
iompair chliste chomhoibritheacha, 
soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe 
agus an intleacht shaorga, go háirithe in 
earnálacha amhail an earnáil iompair, 
atá ag athrú go cuimsitheach faoi láthair. 
I gcomhthéacs an Ghréasáin Thras-
Eorpaigh (TEN-T), beidh scéimeanna 
bainistíochta feabhsaithe ag teastáil ó 
bhonneagar níos athléimní, lena n-
áirítear fís chomhtháite atá in ann 
bagairtí sna céimeanna dearaidh agus 
oibríochta a shainaithint (cosc, 
faireachán, cothabháil), agus aon 
tionchar le linn imeachtaí éigeandála a 
íoslaghdú agus téarnamh sóisialta agus 
eacnamaíoch mear a áirithiú. Ba cheart 
aird ar leith a thabhairt ar naisc 
thrasteorann.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun an cuspóir sin a bhaint 
amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint ar cheart dóibh a 
bheith faoi réir ceanglais shonracha agus 
formhaoirseacht shonrach, ach ar cheart 
dóibh freisin tacaíocht agus treoir shonrach 
a fháil atá dírithe ar ardleibhéal 
athléimneachta a bhaint amach i bhfianaise 
na rioscaí ábhartha uile.

(6) Chun an cuspóir sin a bhaint 
amach, ba cheart do na Ballstáit eintitis 
chriticiúla a shainaithint ar cheart dóibh a 
bheith faoi réir ceanglais shonracha agus 
formhaoirseacht shonrach, ach ar cheart 
dóibh freisin tacaíocht, cosaint agus treoir 
shonrach a fháil, lena n-áirítear do 
FBManna, agus ardú feasachta atá dírithe 
ar ardleibhéal athléimneachta a bhaint 
amach i bhfianaise na rioscaí ábhartha uile.

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Cuireann an fhorbairt mhear 
theicneolaíoch san earnáil iompair agus 
an digitiú san earnáil iompair, trí úsáid 
mhéadaitheach na gcóras 
soghluaisteachta cliste amhail córais 
iompair chliste chomhoibritheacha, 
soghluaisteacht nasctha agus uathoibrithe 
agus soghluaisteacht mar sheirbhís, béim 
ar an idirnasc atá idir an domhan 
fisiceach agus digiteach san earnáil sin 
agus á iarraidh cur chuige éifeachtach a 
bheith ann chun bonneagar iompair 
dhigiteach athléimneach a lamháil san 
Eoraip.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) D’fhonn cur chuige cuimsitheach a 
áirithiú i leith athléimneacht eintiteas 
criticiúil, ba cheart straitéis a bheith ag 
gach Ballstát ina leagtar amach cuspóirí 
agus bearta beartais atá le cur chun 
feidhme. Chun an méid sin a bhaint amach, 
ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go 
ndéanfar foráil lena straitéisí 
cibearshlándála maidir le creat beartais le 
haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-
údarás inniúil faoin Treoir seo agus faoi 
Threoir NIS 2 i gcomhthéacs comhroinnt 
faisnéise maidir le teagmhais agus 
cibearbhagairtí agus maidir le cúraimí 
maoirseachta a fheidhmiú.

(10) D’fhonn cur chuige cuimsitheach a 
áirithiú i leith athléimneacht eintiteas 
criticiúil, ba cheart straitéis a bheith ag 
gach Ballstát ina leagtar amach cuspóirí 
agus bearta beartais atá le cur chun 
feidhme. Chun an méid sin a bhaint amach, 
agus cineál hibrideach mórchuid bagairtí 
á chur i gcuntas, ba cheart do na Ballstáit 
a áirithiú go ndéanfar foráil lena straitéisí 
cibearshlándála maidir le creat beartais le 
haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-
údarás inniúil faoin Treoir seo agus faoi 
Threoir NIS 2 i gcomhthéacs comhroinnt 
faisnéise maidir le teagmhais agus 
cibearbhagairtí agus neamh-
chibearbhagairtí maidir le cúraimí 
maoirseachta a fheidhmiú.

Leasú 13
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Togra le haghaidh Treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu a áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú. Chun cur 
chuige spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, 
ba cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear timpistí, tubaistí nádúrtha, 
éigeandálaí sláinte poiblí amhail paindéimí, 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
cionta sceimhlitheoireachta. Agus na 
measúnuithe riosca sin á ndéanamh acu, ba 
cheart do na Ballstáit measúnaithe riosca 
ginearálta nó earnáilsonracha eile a chur 
san áireamh, ar measúnaithe riosca iad a 
dhéantar de bhun gníomhartha eile de 
chuid dhlí an Aontais, agus ba cheart dóibh 
na spleáchais idir earnálacha a mheas, lena 
n-áirítear ó Bhallstáit eile agus ó thríú 
tíortha. Ba cheart torthaí an mheasúnaithe 
riosca a úsáid i bpróiseas sainaitheantais na 
n-eintiteas criticiúil agus ba cheart na 
torthaí a úsáid chun cabhrú leis na heintitis 
sin ceanglais athléimneachta na Treorach 
seo a chomhlíonadh.

(11) Ba cheart cur chuige 
rioscabhunaithe a leanúint i ndáil le 
gníomhaíochtaí na mBallstát chun eintitis 
chriticiúla a shainaithint agus chun an 
athléimneacht atá acu a áirithiú, cur chuige 
lena ndírítear ar na heintitis is ábhartha 
maidir le feidhmeanna sochaíocha nó 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha 
ríthábhachtacha a fheidhmiú, mar shampla 
moil ilmhódacha le haghaidh iompair, 
amhail calafoirt, bonneagar iarnróid nó 
bainistíocht aerthráchta. Chun cur chuige 
spriocdhírithe den sórt sin a áirithiú, ba 
cheart do gach Ballstát measúnú a 
dhéanamh, laistigh de chreat 
comhchuibhithe, ar na rioscaí ábhartha 
uile, idir rioscaí nádúrtha agus de dhéantús 
an duine, a d’fhéadfadh difear a dhéanamh 
do sholáthar seirbhísí fíor-riachtanacha, 
lena n-áirítear tionóiscí, tubaistí nádúrtha, 
an t-athrú aeráide, éigeandálaí sláinte 
poiblí amhail paindéimí, insíothlú coiriúil 
agus bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear 
trasnaíocht eachtrach agus cionta 
sceimhlitheoireachta. Ba cheart go 
mbeadh na measúnuithe sin bunaithe ar 
an eolas eolaíoch is déanaí ar bhagairtí 
atá ag teacht chun cinn agus iad a 
nuashonrú go rialta chun oiriúnú tráthúil 
a chinntiú do thimpeallacht bagairtí atá 
ag teacht chun cinn. Agus na measúnuithe 
riosca sin á ndéanamh acu, ba cheart do na 
Ballstáit measúnaithe riosca ginearálta nó 
earnáilsonracha eile a chur san áireamh, ar 
measúnaithe riosca iad a dhéantar de bhun 
gníomhartha eile de chuid dhlí an Aontais, 
agus ba cheart dóibh na spleáchais idir 
earnálacha a mheas, lena n-áirítear ó 
Bhallstáit agus ó thríú tíortha eile. Ba 
cheart torthaí an mheasúnaithe riosca a 
úsáid i bpróiseas sainaitheantais na n-
eintiteas criticiúil agus ba cheart na torthaí 
a úsáid chun cabhrú leis na heintitis sin 
ceanglais athléimneachta na Treorach seo a 
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chomhlíonadh.

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Chun a áirithiú go hiomlán go 
bhfuil cur chuige leormhaith á ghlacadh 
chun leochaileachtaí a laghdú agus 
athléimneacht na mBallstát a mhéadú i 
bhfianaise na mbagairtí ar eintitis 
chriticiúla, tá sé tábhachtach 
athléimneacht na bpobal áitiúil agus 
réigiúnach a chaomhnú, i gcás inarb 
infheidhme i leith iarmhairtí féideartha 
suaite shuntasaigh ar eintitis chriticiúla.

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 13 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13b) I gcomhréir le dlí an Aontais agus 
an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-
áirítear Rialachán (AE) 2019/452 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a, lena mbunaítear creat 
chun infheistíochtaí díreacha coigríche 
isteach san Aontas a scagadh, tá an 
bhagairt a d’fhéadfadh a bheith ag 
úinéireacht eachtrach ar bhonneagar 
criticiúil laistigh den Aontas le haithint 
toisc go mbraitheann seirbhísí, an 
geilleagar agus saorghluaiseacht agus 
sábháilteacht shaoránaigh an Aontais ar 
fheidhmiú ceart an bhonneagair 
chriticiúil. Ba cheart go mbeadh na 
Ballstáit agus an Coimisiún ar an airdeall 
maidir le hinfheistíochtaí airgeadais a 
dhéanann tíortha iasachta in oibriú 
eintiteas criticiúil laistigh den Aontas 
agus na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a 
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bheith ag infheistíochtaí den sórt sin ar 
an gcumas suaití suntasacha a chosc.
_________________
1a Rialachán (AE) 2019/452 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Márta 2019 lena gcuirtear ar bun creat 
maidir le hinfheistíochtaí díreacha 
coigríche isteach san Aontas a scagadh 
(IO L 79I , 21.3.2019, lch. 1).

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil. Thairis sin, i bhfianaise na n-
idirspleáchas idir eintitis agus earnálacha, 
ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh.

(19) Ba cheart do na Ballstáit tacú le 
heintitis chriticiúla chun a n-athléimneacht 
á neartú, i gcomhréir lena n-oibleagáidí 
faoin Treoir seo, gan dochar d’fhreagracht 
dhlíthiúil na n-eintiteas féin maidir leis an 
gcomhlíontacht sin a áirithiú. Go háirithe, 
d’fhéadfadh na Ballstáit ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
feasacht a ardú, tacú le cleachtaí a eagrú 
chun an athléimneacht a thástáil, agus 
oiliúint a chur ar fáil do bhaill foirne 
eintiteas criticiúil. Thairis sin, i bhfianaise 
na n-idirspleáchas idir eintitis agus 
earnálacha, ba cheart do na Ballstáit uirlisí 
comhroinnte faisnéise a chur ar bun chun 
tacú le comhroinnt faisnéise dheonach idir 
eintitis chriticiúla, gan dochar do chur i 
bhfeidhm rialacha iomaíochta a leagtar síos 
sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh. Ba cheart go n-éascódh oiliúint 
agus uirlisí den sórt sin cur i bhfeidhm na 
Treorach seo, go háirithe maidir le rioscaí 
atá ag athrú go mear amhail iad siúd a 
bhaineann le cibearshlándáil agus an t-
athrú aeráide. Ba cheart an oiliúint agus 
na huirlisí sin a leathnú chuig 
geallsealbhóirí eile lena mbaineann i gcás 
inar gá. 
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Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a)  Agus an Treoir seo á cur i 
bhfeidhm acu, ba cheart do na Ballstáit 
gach beart is gá a dhéanamh chun aon 
ualaí riaracháin iomarcacha a chosc, go 
háirithe ar FBManna, agus dúbailtí nó 
oibleagáidí neamhriachtanacha a 
sheachaint. Ba cheart do na Ballstáit 
cuidiú le tacaíocht leormhaith a sholáthar 
do FBManna agus éascú a dhéanamh ina 
leith sin, nuair a iarrtar é, trí na bearta 
teicniúla agus eagrúcháin a éilítear faoin 
Treoir seo a ghlacadh.

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Chun bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 
bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin. 
Chun na críche sin, ba cheart dóibh 
measúnuithe riosca a dhéanamh, nuair is gá 
sin i bhfianaise a gcuid dálaí sonracha féin 
agus i bhfianaise fhorbairt na rioscaí sin, 
ach in aon chás ba cheart dóibh measúnú 
riosca a dhéanamh gach 4 bliana. Ba cheart 
na measúnuithe riosca a dhéanann eintitis 
chriticiúla a bheith bunaithe ar an measúnú 
riosca a dhéanann na Ballstáit.

(20) Chun bheith in ann a n-
athléimneacht a áirithiú, ba cheart tuiscint 
chuimsitheach a bheith ag eintitis 
chriticiúla ar na rioscaí ábhartha uile ar a 
bhfuil siad neamhchosanta agus ba cheart 
dóibh anailís a dhéanamh ar na rioscaí sin 
agus bearta a bhunú chun iad a 
chomhrac. Chun na críche sin, ba cheart 
dóibh measúnuithe riosca a dhéanamh, 
nuair is gá sin i bhfianaise a gcuid dálaí 
sonracha féin agus i bhfianaise fhorbairt na 
rioscaí sin, ach in aon chás ba cheart dóibh 
measúnú riosca a dhéanamh gach 4 bliana. 
Ba cheart na measúnuithe riosca a 
dhéanann eintitis chriticiúla a bheith 
bunaithe ar an measúnú riosca a dhéanann 
na Ballstáit. Ba cheart iad a bheith 
bunaithe freisin ar shonraíochtaí agus 
modheolaíochtaí coiteanna do gach 
earnáil. Chun éagsúlachtaí idir na 
Ballstáit a sheachaint, ba cheart táscairí 
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íosta a bheith ar áireamh iontu. Ba cheart 
prótacail theagmhasacha a bheith ar 
áireamh iontu freisin. Tá gá práinneach 
le comhchuibhiú breise ar chaighdeáin 
slándála agus sábháilteachta agus ar 
riachtanais deimhniúcháin d’earnálacha 
bonneagair chriticiúla agus, ina theannta 
sin, do limistéir pháirceála shábháilte 
agus do limistéir scíthe, áit a bhfuil 
léirmhínithe éagsúla fós ann. 

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28, Rialachán (CE) 
Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle29 agus 
Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle30, bunaítear 
ceanglais is infheidhme maidir le heintitis 
in earnálacha na heitlíochta agus an 
iompair mhuirí chun teagmhais de bharr 
gníomhartha neamhdhleathacha a chosc 
agus chun iarmhairtí teagmhas den sórt sin 
a chomhrac agus a mhaolú. Cé go bhfuil na 
bearta a cheanglaítear leis an Treoir seo 
níos leithne ó thaobh na rioscaí a dtugtar 
aghaidh orthu agus ó thaobh cineálacha 
beart atá le déanamh, ba cheart d’eintitis 
chriticiúla sna hearnálacha sin na bearta a 
rinneadh de bhun na ngníomhartha eile sin 
de chuid an Aontais a léiriú ina bplean 
athléimneachta nó ina ndoiciméid 
choibhéiseacha. Thairis sin, agus bearta 
athléimneachta á gcur chun feidhme faoin 
Treoir seo, féadfaidh eintitis chriticiúla 
breithniú ar thagairt a dhéanamh do 
threoirlínte neamhcheangailteacha agus do 
dhoiciméid maidir le dea-chleachtais a 
forbraíodh faoi shruthanna oibre 
earnálacha, amhail Ardán an Aontais 
Eorpaigh maidir le Slándáil Paisinéirí 

(23) Le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle28, Rialachán (CE) 
Uimh. 725/2004 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle29 agus 
Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle30, bunaítear 
ceanglais is infheidhme maidir le heintitis 
in earnálacha na heitlíochta agus an 
iompair mhuirí chun teagmhais de bharr 
gníomhartha neamhdhleathacha a chosc 
agus chun iarmhairtí teagmhas den sórt sin 
a chomhrac agus a mhaolú. Cé go bhfuil na 
bearta a cheanglaítear leis an Treoir seo 
níos leithne ó thaobh na rioscaí a dtugtar 
aghaidh orthu agus ó thaobh cineálacha 
beart atá le déanamh, ba cheart d’eintitis 
chriticiúla sna hearnálacha sin na bearta a 
rinneadh de bhun na ngníomhartha eile sin 
de chuid an Aontais a léiriú ina bplean 
athléimneachta nó ina ndoiciméid 
choibhéiseacha. Thairis sin, ba cheart go 
gcuirfí san áireamh freisin leis na 
heintitis chriticiúla Treoir 2008/96/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle30a, lena dtugtar isteach 
measúnú bóthair ar fud an líonra chun 
rioscaí tionóiscí agus iniúchadh 
spriocdhírithe ar shábháilteacht ar 
bhóithre a mhapáil chun dálaí 
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Iarnróid31 . guaiseacha, lochtanna agus fadhbanna a 
shainaithint a mhéadaíonn an riosca 
tionóiscí agus gortuithe, bunaithe ar 
chuairt ar an láthair ar bhóthar atá ann 
cheana nó ar chuid den bhóthar. Tá sé 
thar a bheith tábhachtach a áirithiú go 
bhfuil cosaint agus athléimneacht 
eintiteas criticiúil ann don earnáil 
iarnróid agus nuair a bheidh bearta 
athléimneachta á gcur chun feidhme acu 
faoin Treoir go spreagfar iad tagairt a 
dhéanamh do threoirlínte 
neamhcheangailteach agus cáipéisí dea-
chleachtais faoi shruthanna oibre 
earnálacha, amhail Ardán an Aontais 
Eorpaigh maidir le Slándáil Paisinéirí 
Iarnróid31

__________________ __________________
28 Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2008 maidir le rialacha 
comhchoiteanna i réimse slándála na 
heitlíochta sibhialta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, 
lch. 72).

28 Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Márta 2008 maidir le rialacha 
comhchoiteanna i réimse slándála na 
heitlíochta sibhialta agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, 
lch. 72).

29 Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long 
agus saoráidí calafoirt a fheabhsú (IO 
L 129, 29.4.2004, lch. 6).

29 Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 maidir le slándáil long 
agus saoráidí calafoirt a fheabhsú (IO 
L 129, 29.4.2004, lch. 6).

30 Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le 
slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 
25.11.2005, lch. 28).

30 Treoir 2005/65/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le 
slándáil chalafoirt a fheabhsú (IO L 310, 
25.11.2005, lch. 28).

Treoir 2008/96/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Samhain 2008 maidir le sábháilteacht 
an bhonneagair bóthair a bhainistiú (IO 
L 319, 29.11.2008, lch. 59).

31 Cinneadh ón gCoimisiún an 
29 Meitheamh 2018 lena mbunaítear Ardán 
an Aontais Eorpaigh maidir le Slándáil 
Paisinéirí Iarnróid C/2018/4014.

31 Cinneadh ón gCoimisiún an 
29 Meitheamh 2018 lena mbunaítear Ardán 
an Aontais Eorpaigh maidir le Slándáil 
Paisinéirí Iarnróid C/2018/4014.
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Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) An baol go mbainfidh fostaithe 
eintiteas criticiúil mí-úsáid as, cuir i gcás, a 
gcearta rochtana laistigh d’eagraíocht an 
eintitis chun díobháil agus damáiste a 
dhéanamh, is ábhar imní é atá ag géarú i 
rith an ama. Is measa an baol sin mar 
gheall ar an radacú, feiniméan atá ag dul i 
méid agus a bhfuil an t-antoisceachas 
foréigneach agus an sceimhlitheoireacht 
mar thoradh air. Is gá, dá bhrí sin, é a chur 
ar chumas eintiteas criticiúil seiceálacha 
cúlra a iarraidh ar dhaoine a thagann faoi 
réim catagóirí sonracha dá mbaill foirne 
agus a áirithiú go ndéanfaidh na húdaráis 
ábhartha measúnú mear ar na hiarrataí sin, 
i gcomhréir le rialacha infheidhme dhlí an 
Aontais agus an dlí náisiúnta, lena n-
áirítear rialacha maidir le cosaint sonraí 
pearsanta.

(24) An baol go mbainfidh fostaithe 
eintiteas criticiúil mí-úsáid as, cuir i gcás, a 
gcearta rochtana laistigh d’eagraíocht an 
eintitis chun díobháil agus damáiste a 
dhéanamh, is ábhar imní é atá ag géarú i 
rith an ama. Tá sé seo fíor go háirithe 
maidir le heintitis chriticiúla san earnáil 
iompair, amhail moil lóistíochta cosúil le 
calafoirt agus aerfoirt, áit a bhfuil, i 
gcásanna áirithe, insíothlú coiriúil ina 
fhadhb shuntasach atá ag dul i méid. Is 
measa an baol sin mar gheall ar an radacú, 
feiniméan atá ag dul i méid agus a bhfuil 
an t-antoisceachas foréigneach agus an 
sceimhlitheoireacht mar thoradh air. Is gá, 
dá bhrí sin, é a chur ar chumas eintiteas 
criticiúil seiceálacha cúlra a iarraidh ar 
dhaoine a thagann faoi réim catagóirí 
sonracha dá mbaill foirne agus a áirithiú go 
ndéanfaidh na húdaráis ábhartha measúnú 
mear ar na hiarrataí sin, i gcomhréir le 
rialacha infheidhme dhlí an Aontais agus 
an dlí náisiúnta, lena n-áirítear rialacha 
maidir le cosaint sonraí pearsanta.

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát 
maidir le teagmhais a shuaitheann go mór a 
n-oibríochtaí nó a d’fhéadfadh a n-
oibríochtaí a shuaitheadh go mór, a luaithe 
is féidir go réasúnta faoi na himthosca atá 
ann. Ba cheart go gcuirfeadh an fógra ar 
chumas na n-údarás inniúil freagairt mhear 
leormhaith a thabhairt ar na teagmhais agus 

(25) Ba cheart d’eintitis chriticiúla fógra 
a thabhairt d’údaráis inniúla na mBallstát, 
agus d’eintitis chriticiúla eile ar bhonn 
deonach, maidir le teagmhais a 
shuaitheann go mór a n-oibríochtaí nó a 
d’fhéadfadh a n-oibríochtaí a shuaitheadh 
go mór, a luaithe is féidir go réasúnta faoi 
na himthosca atá ann. Ba cheart go 
lamhálfadh an fógra do na húdaráis inniúla 
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forléargas cuimsitheach a bheith acu ar na 
rioscaí foriomlána a mbíonn ar eintitis 
chriticiúla aghaidh a thabhairt orthu. Chun 
na críche sin, ba cheart nós imeachta a chur 
ar bun chun fógra a thabhairt faoi 
theagmhais áirithe agus ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le paraiméadair chun a 
chinneadh cathain a bhíonn an suaitheadh 
atá ann nó a d’fhéadfadh a bheith ann 
suntasach agus cén uair ba cheart, dá bhrí 
sin, fógra a thabhairt faoi na teagmhais. I 
bhfianaise an tionchair trasteorann a 
d’fhéadfadh a bheith ag suaitheadh den sórt 
sin, ba cheart nós imeachta a chur ar bun 
lena bhféadfadh na Ballstáit, trí phointí 
teagmhála aonair, na Ballstáit eile a 
ndéantar difear dóibh a chur ar an eolas 
faoi.

freagairt mhear leormhaith a thabhairt ar na 
teagmhais agus forléargas cuimsitheach a 
bheith acu ar na rioscaí foriomlána a 
mbíonn ar eintitis chriticiúla aghaidh a 
thabhairt orthu. Chun na críche sin, ba 
cheart nós imeachta a chur ar bun chun 
fógra a thabhairt faoi theagmhais áirithe 
agus ba cheart foráil a dhéanamh maidir le 
paraiméadair chun a chinneadh cathain a 
bhíonn an suaitheadh atá ann nó a 
d’fhéadfadh a bheith ann suntasach agus 
cén uair ba cheart, dá bhrí sin, fógra a 
thabhairt faoi na teagmhais. I bhfianaise an 
tionchair trasteorann a d’fhéadfadh a bheith 
ag suaitheadh den sórt sin, ba cheart nós 
imeachta a chur ar bun lena bhféadfadh na 
Ballstáit, trí phointí teagmhála aonair, na 
Ballstáit eile a ndéantar difear dóibh a chur 
ar an eolas faoi.

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. Leis an Treoir seo, leagtar síos 
bearta d’fhonn ardleibhéal 
athléimneachta eintiteas criticiúil a 
bhaint amach chun a áirithiú go 
soláthrófar seirbhísí fíor-riachtanacha 
laistigh den Aontas agus chun feabhas a 
chur ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh.

Leasú 23

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Treoir seo déantar an méid 
seo a leanas:

1. Chun na críche sin, leis an Treoir 
seo:
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Leasú 24

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann trasearnála 
á gcur san áireamh;

(a) cuspóirí agus tosaíochtaí 
straitéiseacha chun athléimneacht 
fhoriomlán eintiteas criticiúil a fheabhsú 
agus idirspleáchais trasteorann agus 
trasearnála agus idirspleáchais an tslabhra 
soláthair agus an gá atá le faisnéis a 
mhalartú idir eintitis á gcur san áireamh;

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, agus na 
bearta chun tacú le heintitis chriticiúla a 
dhéanfar i gcomhréir leis an gCaibidil seo;

(c) tuairisc ar na bearta riachtanacha 
chun athléimneacht fhoriomlán eintiteas 
criticiúil a fheabhsú, lena n-áirítear 
measúnú riosca náisiúnta, eintitis 
chriticiúla agus eintitis atá coibhéiseach le 
heintitis chriticiúla a shainaithint, na 
ceanglais chothabhála a bhaineann leis 
na heintitis chriticiúla, agus na bearta 
chun tacú le heintitis chriticiúla a dhéanfar 
i gcomhréir leis an gCaibidil seo;

Réasúnú

Tá ról bunriachtanach ag cothabháil leormhaith na n-eintiteas criticiúil i dtaca lena gcothú 
agus i dtaca lena n-athléimneacht, dá bhrí sin, i leith rioscaí. Tá sé sin tábhachtach go 
háirithe san earnáil iompair do mhodhanna amhail iarnród a éilíonn riachtanais arda 
chothabhála.

Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe d a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) straitéisí nó tionscnaimh eile atá 
deartha chun athléimneacht na bpobal 
áitiúil agus réigiúnach a mhéadú i 
bhfianaise na n-iarmhairtí a d’fhéadfadh 
a bheith ag suaitheadh suntasach nó 
suaití suntasacha ar eintitis chriticiúla, i 
gcás inarb infheidhme;

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) treochlár lena sonraítear na bearta 
is gá atá le glacadh ag na heintitis 
chriticiúla chun a n-athléimneacht i leith 
thionchar an athraithe aeráide a mhéadú 
trí oibríochtaí atá neodrach ó thaobh na 
haeráide a bhaint amach faoi 2050, agus 
chun cuspóirí náisiúnta agus an Aontais 
maidir le hoiriúnú aeráide a 
chomhlíonadh.

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na húdaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 liosta 
seirbhísí fíor-riachtanacha a chur ar bun 
sna hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn. Déanfaidh siad measúnú ar na 
rioscaí ábhartha uile a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do sholáthar na seirbhísí fíor-
riachtanacha sin [3 bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo], agus i gcás 
inar gá ina dhiaidh sin, agus gach 4 bliana 
ar a laghad, d’fhonn eintitis chriticiúla a 
shainaithint i gcomhréir le hAirteagal 5(1) 

Déanfaidh na húdaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 liosta 
seirbhísí fíor-riachtanacha a chur ar bun 
sna hearnálacha dá dtagraítear san 
Iarscríbhinn. Déanfaidh siad measúnú ar na 
rioscaí ábhartha uile a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do sholáthar na seirbhísí fíor-
riachtanacha sin faoi [3 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm na Treorach seo], agus i 
gcás inar gá ina dhiaidh sin gach 4 bliana 
ar a laghad trí shonraíochtaí nó 
modheolaíochtaí comhchuibhithe a úsáid 
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agus d’fhonn cúnamh a thabhairt do na 
heintitis chriticiúla sin bearta a dhéanamh 
de bhun Airteagal 11.

le táscairí mionsonraithe ag brath ar 
shainiúlachtaí gach earnála, d’fhonn 
eintitis chriticiúla a shainaithint i 
gcomhréir le hAirteagal 5(1) agus d’fhonn 
cúnamh a thabhairt do na heintitis 
chriticiúla sin bearta a dhéanamh de bhun 
Airteagal 11 chun íosleibhéil seirbhíse 
agus athléimneacht an bhonneagair 
chriticiúil a áirithiú.

Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear tionóiscí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí agus 
bagairtí eascairdiúla, lena n-áirítear cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir 
(AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle34.

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
nádúrtha agus na rioscaí de dhéantús an 
duine, lena n-áirítear tionóiscí, tubaistí 
nádúrtha, éigeandálaí sláinte poiblí, 
insíothlú coiriúil agus bagairtí 
eascairdiúla, lena n-áirítear cibirionsaithe, 
trasnaíocht eachtrach agus cionta 
sceimhlitheoireachta de bhun Threoir 
(AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle34

__________________ __________________
34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh 
Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus 
lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

34 Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
15 Márta 2017 maidir leis an 
sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena 
n-ionadaítear Cinneadh 
Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus 
lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón 
gComhairle (IO L 88, 31.3.2017, lch. 6).

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar 5. Déanfaidh an Coimisiún, i 
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leis na Ballstáit, teimpléad tuairiscithe 
coiteann deonach a fhorbairt chun mír 4 a 
chomhlíonadh.

gcomhar leis na Ballstáit, teimpléad 
tuairiscithe coiteann a fhorbairt chun mír 4 
a chomhlíonadh.

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Chun críocha Chaibidil IV, tar éis 
an fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh 
na Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh an soláthraíonn siad 
seirbhísí fíor-riachtanacha do níos mó ná 
aon trian amháin de na Ballstáit nó i níos 
mó ná aon trian amháin de na Ballstáit. I 
gcás inarb amhlaidh, tabharfaidh an 
Ballstát lena mbaineann fógra don 
Choimisiún faoi chéannacht na n-eintiteas 
criticiúil sin gan moill mhíchuí.

6. Chun críocha Chaibidil IV, tar éis 
an fhógra dá dtagraítear i mír 3, áiritheoidh 
na Ballstáit go gcuirfidh eintitis chriticiúla 
faisnéis ar fáil dá n-údaráis inniúla arna n-
ainmniú de bhun Airteagal 8 den Treoir 
seo, faisnéis i dtaobh an soláthraíonn siad 
seirbhísí fíor-riachtanacha do níos mó ná 
dhá Bhallstát nó i níos mó ná dhá 
Bhallstát. I gcás inarb amhlaidh, 
tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann 
fógra don Choimisiún faoi chéannacht na 
n-eintiteas criticiúil sin gan moill mhíchuí.

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 - mír 1 - pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag teagmhais, ó thaobh méid agus fad ama 
de, ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus 
sochaíocha, ar an gcomhshaol agus ar an 
tsábháilteacht phoiblí;

(c) an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
ag teagmhais, ó thaobh méid agus fad ama 
de, ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha agus 
sochaíocha, ar an gcomhshaol agus ar an 
tslándáil agus an tsábháilteacht phoiblí;

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla feabhas a chur ar a n-
athléimneacht. D’fhéadfadh a bheith san 
áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

1. Tacóidh na Ballstáit le heintitis 
chriticiúla feabhas a chur ar a n-
athléimneacht. D’fhéadfadh a bheith san 
áireamh sa tacaíocht sin ábhair threoracha 
agus modheolaíochtaí treoracha a fhorbairt, 
tacú le cleachtaí a eagrú chun an 
athléimneacht a thástáil, agus oiliúint a 
chur ar fáil do bhaill foirne eintiteas 
criticiúil.

Leasú 34

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
ábhartha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1) a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha a bheith 
ann dá dtoradh. Cuirfear san áireamh ann 
aon spleáchas atá ag earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
fhíor-riachtanach a sholáthraíonn an t-
eintiteas criticiúil, lena n-áirítear sna 
Ballstáit chomharsanachta agus i dtríú 
tíortha i gcás inarb ábhartha, agus an 
tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha in 
earnáil amháin nó níos mó a imirt ar an 
tseirbhís fhíor-riachtanach a sholáthraíonn 
an t-eintiteas criticiúil.

Áireofar sa mheasúnú riosca na rioscaí 
ábhartha uile dá dtagraítear in 
Airteagal 4(1) a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha a bheith 
ann dá dtoradh, lena gcuirfí bac ar 
fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh. Cuirfear san áireamh ann 
aon spleáchas atá ag earnálacha eile dá 
dtagraítear san Iarscríbhinn ar an tseirbhís 
fhíor-riachtanach a sholáthraíonn an t-
eintiteas criticiúil, lena n-áirítear sna 
Ballstáit chomharsanachta agus i dtríú 
tíortha i gcás inarb ábhartha, agus an 
tionchar a d’fhéadfadh suaitheadh i 
soláthar seirbhísí fíor-riachtanacha in 
earnáil amháin nó níos mó a imirt ar an 
tseirbhís fhíor-riachtanach a sholáthraíonn 
an t-eintiteas criticiúil. 

Leasú 35

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

(b) cosaint fhisiceach leormhaith a 
áirithiú ar limistéir, saoráidí agus 
bonneagair íogaire eile, lena n-áirítear 
fálú, bacainní, uirlisí agus gnáthaimh 
faireacháin imlíne, chomh maith le 
trealamh braite agus rialuithe rochtana;

(b) cothabháil agus cosaint fhisiceach 
leormhaith ar limistéir íogaire, saoráidí 
agus bonneagair eile a áirithiú chun saolré 
na mbonneagar atá ann cheana a 
mhéadú. D’fhéadfadh fálú, bacainní, 
uirlisí faireacháin imlíne agus gnáthaimh a 
bheith san áireamh sa bheart cosanta, 
chomh maith le trealamh braite, córais 
glaonna éigeandála chun fógra a 
thabhairt d’údaráis inniúla, agus rialuithe 
rochtana;

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feasacht a ardú faoi na bearta dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (e) i measc na 
mball foirne ábhartha.

(f) feasacht a ardú faoi na teagmhais 
agus na suaití a d’fhéadfadh tarlú, lena 
n-áirítear insíothlú coiriúil, chomh maith 
leis na bearta dá dtagraítear i bpointí (a) go 
(e) i measc baill foirne ábhartha.

Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Arna iarraidh sin don Bhallstát a 
shainaithin an t-eintiteas criticiúil agus le 
comhaontú an eintitis chriticiúil lena 
mbaineann, eagróidh an Coimisiún misin 
chomhairleacha, i gcomhréir leis na 
socruithe a leagtar amach in 
Airteagal 15(4), (5), (7) agus (8), chun 
comhairle a chur ar fáil don eintiteas 
criticiúil lena mbaineann maidir lena gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. Déanfaidh an misean 

3. Arna iarraidh sin don Ballstát a 
shainaithin an t-eintiteas criticiúil, eagróidh 
an Coimisiún misin chomhairleacha, i 
gcomhréir leis na socruithe a leagtar amach 
in Airteagal 15(4), (5), (7) agus (8), chun 
comhairle a thabhairt don eintiteas criticiúil 
lena mbaineann maidir lena gcuid 
oibleagáidí a chomhlíonadh de bhun 
Chaibidil III. Déanfaidh an misean 
comhairleach na torthaí a thuairisciú don 
Choimisiún, don Bhallstát sin agus don 
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comhairleach na torthaí a thuairisciú don 
Choimisiún, don Bhallstát sin agus don 
eintiteas criticiúil lena mbaineann.

eintiteas criticiúil lena mbaineann.

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, 
faisnéis faoi na bearta leantacha a rinneadh 
ar a fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas.

4. A luaithe is féidir tar éis dó fógra a 
fháil i gcomhréir le mír 1, tabharfaidh an t-
eintiteas inniúil faisnéis ábhartha don 
eintiteas criticiúil a thug an fógra dó, 
faisnéis faoi na bearta leantacha a rinneadh 
ar a fhógra, lena n-áirítear faisnéis a 
d’fhéadfadh tacú le freagairt éifeachtach an 
eintitis chriticiúil ar an teagmhas. I gcás 
ina mbaineann an fógra leis an riosca 
díreach do shaol an duine, áiritheoidh an 
t-údarás inniúil go ndéanfar seirbhísí 
slándála poiblí agus sábháilteachta poiblí 
ábhartha a shlógadh agus, i gcás inarb 
ábhartha, go seolfar chuig áit an 
teagmhais iad laistigh d’achar ama íosta.

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis nuair a bheidh 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é 
agus go soláthraíonn sé seirbhísí fíor-
riachtanacha do níos mó ná aon trian 
amháin de na Ballstáit nó i níos mó ná aon 
trian de na Ballstáit, agus nuair a bheidh 
fógra tugtha ina leith sin don Choimisiún 
de bhun Airteagal 5(1) agus (6), faoi seach.

2. Measfar eintiteas a bheith ina 
eintiteas criticiúil a bhfuil tábhacht 
Eorpach ar leith ag baint leis nuair a bheidh 
sé sainaitheanta gur eintiteas criticiúil é 
agus go soláthraíonn sé seirbhísí fíor-
riachtanacha do níos mó ná dhá Bhallstát 
nó i níos mó ná dhá Bhallstát, agus nuair a 
bheidh fógra tugtha ina leith sin don 
Choimisiún de bhun Airteagal 5(1) agus 
(6), faoi seach.
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Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) éascú a dhéanamh ar mhalartú dea-
chleachtas maidir le heintitis chriticiúla a 
shainaithint ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 5, lena n-áirítear maidir le 
spleáchais trasteorann agus maidir le 
rioscaí agus teagmhais;

(c) éascú a dhéanamh ar mhalartú dea-
chleachtas maidir le heintitis chriticiúla a 
shainaithint ag na Ballstáit i gcomhréir le 
hAirteagal 5, lena n-áirítear maidir le 
spleáchais trasteorann agus trasearnála 
agus maidir le rioscaí agus teagmhais;

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 3 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) faisnéis agus dea-chleachtais a 
mhalartú maidir le taighde agus forbairt a 
bhaineann le hathléimneacht na n-eintiteas 
criticiúil i gcomhréir leis an Treoir seo;

(h) faisnéis agus dea-chleachtais a 
mhalartú maidir le nuálaíocht, taighde 
agus forbairt a bhaineann le hathléimneacht 
na n-eintiteas criticiúil i gcomhréir leis an 
Treoir seo;

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 18 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na n-oibleagáidí de bhun na 
Treorach seo ag na heintitis a shainaithin 
na Ballstáit gur eintitis chriticiúla iad de 
bhun Airteagal 5, áiritheoidh siad go 
mbeidh na cumhachtaí agus na modhanna 
ag na húdaráis inniúla chun an méid seo a 
leanas a dhéanamh:

1. Chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na n-oibleagáidí de bhun na 
Treorach seo ag na heintitis a shainaithin 
na Ballstáit gur eintitis chriticiúla iad de 
bhun Airteagal 5, áiritheoidh siad go 
mbeidh na cumhachtaí agus na modhanna 
agus acmhainní daonna agus airgeadais 
ag na húdaráis inniúla chun an méid seo a 
leanas a dhéanamh:
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Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 18 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
na cumhachtaí agus na modhanna ag na 
húdaráis inniúla chun a éileamh, i gcás inar 
gá sin chun a gcúraimí faoin Treoir seo a 
chomhlíonadh, go ndéanfaidh na heintitis a 
shainaithin siad gur eintitis chriticiúla iad 
de bhun mhír 5 an méid seo a leanas a 
sholáthar, laistigh de thréimhse ama 
réasúnach a leagfaidh na húdaráis sin síos:

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
na cumhachtaí agus na modhanna agus 
acmhainní daonna agus airgeadais ag na 
húdaráis inniúla chun a éileamh, i gcás inar 
gá sin chun a gcúraimí faoin Treoir seo a 
chomhlíonadh, go ndéanfaidh na heintitis a 
shainaithin siad gur eintitis chriticiúla iad 
de bhun mhír 5 an méid seo a leanas a 
sholáthar, laistigh de thréimhse ama 
réasúnach a leagfaidh na húdaráis sin síos:

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 22 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 
chumhdach. Cuirfear an chéad tuarascáil 
isteach faoi [6 bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus déanfar 
measúnú inti, go háirithe, i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnáil an táirgthe, na próiseála agus 
an dáilte bia a áireamh.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
tréimhsiúil ar fheidhmiú na Treorach seo, 
agus cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
faoin méid sin. Déanfar measúnú sa 
tuarascáil, go háirithe, ar thionchar agus ar 
bhreisluach na Treorach seo maidir le 
hathléimneacht eintiteas criticiúil a áirithiú 
agus déanfar measúnú i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnálacha nó fo-earnálacha eile a 
chumhdach. Cuirfear an chéad tuarascáil 
isteach faoi [4 bliana tar éis theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo] agus déanfar 
measúnú inti, go háirithe, i dtaobh ar cheart 
raon feidhme na Treorach a leathnú amach 
chun earnáil an táirgthe, na próiseála agus 
an dáilte bia a áireamh.

Leasú 45
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Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 22 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún, faoi ... [6 bliana 
tar éis dháta theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo], athbhreithniú ar chur i 
bhfeidhm na Treorach seo agus ar 
ghníomhartha dlí earnáilsonracha. 
Díreofar san athbhreithniú ar dhúbailtí a 
shainaithint sna gníomhartha dlí, sna 
ceanglais rialála nó sna nósanna 
imeachta lena mbaineann, agus ar aon 
fhorluí eatarthu, d’fhonn 
comhleanúnachas idir an Treoir seo agus 
an reachtaíocht earnáilsonrach ábhartha 
agus cinnteacht dlí a fheabhsú. Chuige 
sin, ullmhóidh an Coimisiún tuarascáil a 
ndéanfaidh sé í a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle agus, i gcás inar gá sin, beidh 
togra reachtach ag gabháil leis an 
tuarascáil sin.

Leasú 46

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 24 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ó 
[2 bhliain tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo + lá amháin].

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm ó 
[30 mí tar éis theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo + lá amháin]. 

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Iarscríbhinn - tábla - pointe 2 Iompar - pointe e nua

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

2.Iompar a) 
Aer

— Aeriompróirí dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (4) de 
Rialachán (CE) Uimh. 300/200856 
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— Comhlachtaí bainistíochta aerfoirt dá dtagraítear in 
Airteagal 2, pointe (2) de Threoir 2009/12/CE57, aerfoirt dá 
dtagraítear in Airteagal 2, pointe (1) den Treoir sin, lena n-
áirítear na croí-aerfoirt a liostaítear in Iarscríbhinn II, Roinn 2 
a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1315/201358, agus 
eintitis a oibríonn suiteálacha coimhdeacha laistigh d’aerfoirt

— Oibreoirí rialaithe bainistíochta tráchta a sholáthraíonn 
seirbhísí rialaithe aerthráchta (ATC) dá dtagraítear in 
Airteagal 2, pointe (1) de Rialachán (CE) Uimh. 549/200459

— Bainisteoirí bonneagair dá dtagraítear in Airteagal 3, 
pointe (2) de Threoir 2012/34/AE60

(b) 
Iarnró
d — Gnóthais iarnróid dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (1) 

de Threoir 2012/34/AE, lena n-áirítear oibreoirí saoráidí 
seirbhíse dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (12) de 
Threoir 2012/34/AE

(c) 
Uisce

— Cuideachtaí iompair paisinéirí agus lasta d’uiscebhealaí 
intíre, ar muir agus cois cósta, dá dtagraítear i dtaca le 
hiompar muirí in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) 
Uimh 725/200461, nach bhfuil na soithí aonair arna n-oibriú ag 
na cuideachtaí sin san áireamh ann

— Comhlachtaí bainistithe calafoirt dá dtagraítear in 
Airteagal 3, pointe (1) de Threoir 2005/65/CE62, lena n-áirítear 
a saoráidí calafoirt dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (11) de 
Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 agus eintitis a oibríonn 
oibreacha agus trealamh atá laistigh de chalafoirt

— Oibreoirí seirbhísí um thrácht árthaí dá dtagraítear in 
Airteagal 3, bpointe (o) de Threoir 2002/59/CE63 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(d) 
Bótha
r

Údaráis bhóthair dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (12) de 
Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/96264 ón gCoimisiún 
atá freagrach as rialú bainistíochta tráchta

— Oibreoirí Córas Cliste Iompair dá dtagraítear in 
Airteagal 4, pointe (1) de Threoir 2010/40/AE65

Leasú 

— Aeriompróirí dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (4) 
de Rialachán (CE) Uimh. 300/200856 

2.Iompar a) Aer

— Comhlachtaí bainistíochta aerfoirt dá dtagraítear in 
Airteagal 2, pointe (2) de Threoir 2009/12/CE57, aerfoirt 
dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (1) den Treoir sin, 
lena n-áirítear na croí-aerfoirt a liostaítear in 
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Iarscríbhinn II, Roinn 2 a ghabhann le Rialachán (AE) 
Uimh. 1315/201358, agus eintitis a oibríonn suiteálacha 
coimhdeacha laistigh d’aerfoirt

— Oibreoirí rialaithe bainistíochta tráchta a sholáthraíonn 
seirbhísí rialaithe aerthráchta (ATC) dá dtagraítear i 
Airteagal 2, pointe (1) de Rialachán (CE) 
Uimh. 549/200459

— Bainisteoirí bonneagair dá dtagraítear in Airteagal 3, 
pointe (2) de Threoir 2012/34/AE60

(b) 
Iarnród

— Gnóthais iarnróid dá dtagraítear in Airteagal 3, 
pointe (1) de Threoir 2012/34/AE, lena n-áirítear oibreoirí 
saoráidí seirbhíse dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe (12) 
de Threoir 2012/34/AE

— Cuideachtaí iompair paisinéirí agus lasta 
d’uiscebhealaí intíre, ar muir agus cois cósta, dá 
dtagraítear i dtaca le hiompar muirí in Iarscríbhinn I a 
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh 725/200461, nach 
bhfuil na soithí aonair arna n-oibriú ag na cuideachtaí sin 
san áireamh ann

— Comhlachtaí bainistithe calafoirt dá dtagraítear in 
Airteagal 3, pointe (1) de Threoir 2005/65/CE62, lena n-
áirítear a saoráidí calafoirt dá dtagraítear in Airteagal 2, 
pointe (11) de Rialachán (CE) Uimh. 725/2004 agus 
eintitis a oibríonn oibreacha agus trealamh atá laistigh de 
chalafoirt

(c) Uisce

— Oibreoirí seirbhísí um thrácht árthaí dá dtagraítear in 
Airteagal 3, bpointe (o) de Threoir 2002/59/CE63 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Údaráis bhóthair dá dtagraítear in Airteagal 2, pointe (12) 
de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/96264 ón 
gCoimisiún atá freagrach as rialú bainistíochta tráchta

(d) Bóthar

— Oibreoirí Córas Cliste Iompair dá dtagraítear in 
Airteagal 4, pointe (1) de Threoir 2010/40/AE65

(e) 
iompar 
poiblí

—Údaráis iompair phoiblí agus oibreoirí seirbhíse dá 
dtagraítear i bpointí (b) agus (d) d’Airteagal 2 de 
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle65a.

________________

65a Rialachán (AE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh 
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Fómhair 2007 maidir le seirbhísí iompair phoiblí do 
phaisinéirí d’iarnród agus de bhóthar agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus 
Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 (IO L 315, 3.12.2007, 
lch. 1).
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