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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 an leasú le gníomh atá cheana ann a bhfuil 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 ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha 
COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) 
a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le 
linn phaindéim COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2022)0050),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 21(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0031/2022),

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

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint don seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um 
Ghnóthaí Baile (A9-0138/2022),

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

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

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) De réir Rialachán (AE) 2021/953, 
eiseofar deimhnithe tástála bunaithe ar dhá 
chineál tástála le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2, eadhon tástálacha 
aimpliúcháin mhóilínigh aigéid 
núicléasaigh (‘NAAT’), lena n-áirítear na 
tástálacha sin ina n-úsáidtear imoibriú 
slabhrúil polaiméaráise cúl-trascrioptáise 
(RT-PCR) agus mearthástálacha antaiginí, 
ar tástálacha iad a bhraitheann ar 
phróitéiní víreasacha (antaiginí) a bhrath 
trí úsáid a bhaint as imdhíonmheasúnacht 
sreafa chliathánaigh agus a chuireann 
torthaí ar fáil i níos lú ná 30 nóiméad, ar 
choinníoll gurb iad gairmithe sláinte nó 
pearsanra tástála oilte a dhéanann na 
tástálacha. Mar sin féin, ní chumhdaítear 
le Rialachán (AE) 2021/953 measúnachtaí 
antaigineacha, amhail measúnachtaí 
imdhíonsúiteachta einsímnasctha nó 
imdhíonmheasúnachtaí uathoibrithe, lena 
ndéantar tástáil le haghaidh antaiginí i 
suíomh saotharlainne. Ó mhí Iúil 2021 i 
leith, an mheitheal theicniúil um 
thástálacha diagnóiseacha COVID-192 atá 
freagrach as nuashonruithe a ullmhú ar 
liosta coiteann de mhearthástálacha 
antaiginí COVID-193, ar liosta é atá 
comhaontaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte a bunaíodh le hAirteagal 17 de 
Chinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle4, déanann sí athbhreithniú 
freisin ar thograí a chuireann na Ballstáit 
agus monaróirí chun cinn le haghaidh 
measúnachtaí antaiginí COVID-19 i 
saotharlanna. Déantar measúnú ar na tograí 
sin i gcomparáid leis na critéir a úsáidtear 
le haghaidh mearthástálacha antaiginí, agus 
tá liosta bunaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte de na measúnachtaí antaiginí i 
saotharlann a chomhlíonann na critéir sin. 
Mar thoradh air sin, agus chun iarracht a 
dhéanamh raon feidhme na gcineálacha 
éagsúla tástálacha diagnóiseacha a leathnú, 

(2) De réir Rialachán (AE) 2021/953, 
eiseofar deimhnithe tástála bunaithe ar dhá 
chineál tástála d’ionfhabhtú SARS-CoV-2, 
eadhon tástálacha aimpliúcháin aigéid 
núicléasaigh mhóilíneacha (NAAT), lena 
n-áirítear iad siúd ina n-úsáidtear imoibriú 
slabhrúil polaiméaráise cúl-trascrioptáise 
(RT-PCR), agus mearthástálacha antaiginí, 
a bhraitheann ar bhrath próitéiní 
víreasacha (antaiginí) agus úsáid á baint as 
imdhíon-mheas ar shreabhadh 
cliathánach lena dtugtar torthaí i níos lú 
ná 30 nóiméad, ar choinníoll go ndéanann 
gairmithe sláinte nó gairmithe oilte tástáil 
orthu. Mar sin féin, ní chumhdaítear le 
Rialachán (AE) 2021/953 measúnachtaí 
antaigineacha, amhail measúnachtaí 
imdhíonsúiteachta einsímnasctha nó 
imdhíonmheasúnachtaí uathoibrithe, lena 
ndéantar tástáil le haghaidh antaiginí i 
suíomh saotharlainne. Ó mhí Iúil 2021 i 
leith, an mheitheal theicniúil um 
thástálacha diagnóiseacha COVID-192 atá 
freagrach as nuashonruithe a ullmhú ar 
liosta coiteann de mhearthástálacha 
antaiginí COVID-193, ar liosta é atá 
comhaontaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte a bunaíodh le hAirteagal 17 de 
Chinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle4, déanann sí athbhreithniú 
freisin ar thograí a chuireann na Ballstáit 
agus monaróirí chun cinn le haghaidh 
measúnachtaí antaiginí COVID-19 i 
saotharlanna. Déantar measúnú ar na tograí 
sin i gcomparáid leis na critéir a úsáidtear 
le haghaidh mearthástálacha antaiginí, agus 
tá liosta bunaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte de na measúnachtaí antaiginí i 
saotharlann a chomhlíonann na critéir sin. 
Mar thoradh air sin, agus chun iarracht a 
dhéanamh raon feidhme na gcineálacha 
éagsúla tástálacha diagnóiseacha a leathnú, 
ar tástálacha iad a fhéadfar a úsáid mar 
bhonn chun Deimhniú Digiteach COVID 
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ar tástálacha iad a fhéadfar a úsáid mar 
bhonn chun Deimhniú Digiteach COVID 
AE a eisiúint, ba cheart an sainmhíniú ar 
mhearthástálacha antaiginí a oiriúnú chun 
measúnachtaí antaiginí i saotharlanna a 
chur san áireamh. Ba cheart, dá bhrí sin, na 
Ballstáit a bheith in ann deimhnithe tástála 
a eisiúint ar bhonn na dtástálacha antaiginí 
a áirítear i liosta coiteann an Aontais, ar 
liosta é atá comhaontaithe ag an gCoiste 
Slándála Sláinte mar liosta a chomhlíonann 
na critéir cháilíochta atá leagtha síos agus a 
dhéantar a nuashonrú go tráthrialta.

AE a eisiúint, ba cheart an sainmhíniú ar 
mhearthástálacha antaiginí a oiriúnú chun 
measúnachtaí antaiginí i saotharlanna a 
chur san áireamh. Ba cheart, dá bhrí sin, na 
Ballstáit a bheith in ann deimhnithe tástála 
agus, tar éis do Rialachán Tarmligthe 
(AE) 2022/256 ón gCoimisiún4a a bheith 
glactha, deimhnithe téarnaimh a eisiúint 
ar bhonn na dtástálacha antaiginí a áirítear i 
liosta coiteann an Aontais, ar liosta é atá 
comhaontaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte mar liosta a chomhlíonann na 
critéir cháilíochta atá leagtha síos agus a 
dhéantar a nuashonrú go tráthrialta.

I ngeall ar thástálacha antaiginí a úsáid 
chun deimhnithe i ndáil le téarnamh a 
eisiúint de bhun Rialachán Tarmligthe 
(AE) 2022/256, is mó an baol go ndéanfar 
deimhnithe i ndáil le téarnamh a eisiúint 
ar bhonn tástálacha bréagdheimhnithe. 
Dá bhrí sin, ba cheart an fhéidearthacht 
atá ag na Ballstáit úsáid tástálacha 
antaiginí ar mhaithe le deimhnithe i ndáil 
le téarnamh a eisiúint leanúint de bheith 
roghnach, go háirithe i gcás ina bhfuil 
tástálacha NAAT gann toisc líon ard 
ionfhabhtuithe a bheith sa limistéar lena 
mbaineann nó ar chúis eile. Go háirithe, i 
gcás ina mbíonn go leor acmhainní 
NAAT ar fáil, d’fhéadfadh na Ballstáit 
leanúint orthu ag eisiúint deimhnithe 
téarnaimh bunaithe ar thástálacha NAAT 
amháin, a meastar gurb iad an 
mhodheolaíocht is iontaofa chun cásanna 
COVID-19 agus teagmhálacha a thástáil. 
Ar an tslí chéanna, d’fhéadfadh na 
Ballstáit deimhnithe téarnaimh a eisiúint 
bunaithe ar thástálacha antaiginí le linn 
tréimhsí ina bhfuil níos mó 
ionfhabhtuithe SARS-CoV-2 ann agus 
éileamh ard ar thástálacha nó ganntanas 
acmhainní NAAT ann dá bharr, agus 
d’fhéadfaidís deimhnithe téarnaimh a 
eisiúint bunaithe ar thástálacha NAAT 
amháin arís nuair a thiocfaidh laghdú ar 
an líon ionfhabhtuithe.
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_________________ _________________
2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_ga

2 https://ec.europa.eu/health/health-
security-and-infectious-diseases/crisis-
management/covid-19-diagnostic-tests_ga

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

3https://ec.europa.eu/health/system/files/20
22-01/covid-19_rat_common-list_en.pdf

4 Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir le 
mórbhagairtí trasteorann ar an tsláinte agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh 
Uimh. 2119/98/CE (IO L 293, 5.11.2013, 
lch. 1).

4 Cinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir le 
mórbhagairtí trasteorann ar an tsláinte agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh 
Uimh. 2119/98/CE (IO L 293, 5.11.2013, 
lch. 1).
4a Rialachán Tarmligthe (AE) 2022/256 
ón gCoimisiún an 22 Feabhra 2022 lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle a mhéid a bhaineann le 
deimhnithe téarnaimh a eisiúint bunaithe 
ar mhearthástálacha antaiginí (IO L 42, 
23.2.2022, lch. 4).

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Go háirithe i bhfianaise theacht 
chun cinn athraitheach nua SARS-CoV-2 
ar díol imní iad, is gné ríthábhachtach sa 
chomhrac i gcoinne phaindéim COVID-19 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 a fhorbairt 
agus staidéar leanúnach a dhéanamh orthu. 
Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach 
rannpháirtíocht saorálaithe i dtrialacha 
cliniciúla a éascú, is é sin le rá, staidéir a 
dhéantar chun sábháilteacht nó 
éifeachtúlacht leighis a imscrúdú, vacsaín 
in aghaidh COVID-19, cuir i gcás. Tá ról 
bunúsach ag an taighde cliniciúil i 
bhforbairt vacsaíní, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, rannpháirtíocht shaorálach i dtrialacha 
cliniciúla a spreagadh. Dá mbainfí an 

(4) Go háirithe i bhfianaise theacht 
chun cinn athraitheach nua SARS-CoV-2 
ar díol imní iad, is gné ríthábhachtach sa 
chomhrac i gcoinne phaindéim COVID-19 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 a fhorbairt 
agus staidéar leanúnach a dhéanamh orthu. 
Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach 
rannpháirtíocht saorálaithe i dtrialacha 
cliniciúla a éascú, is é sin le rá, staidéir a 
dhéantar chun sábháilteacht nó 
éifeachtúlacht leighis a imscrúdú, vacsaín 
in aghaidh COVID-19, cuir i gcás. Tá ról 
bunúsach ag an taighde cliniciúil i 
bhforbairt vacsaíní, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, rannpháirtíocht shaorálach i dtrialacha 
cliniciúla a spreagadh. Dá mbainfí an 



RR\1255202GA.docx 9/50 PE729.924v02-00

GA

rochtain ar Dheimhnithe Digiteacha 
COVID AE de shaorálaithe, d’fhéadfaí sé 
sin a bheith ina dhídhreasú mór maidir le 
páirt a ghlacadh i dtrialacha cliniciúla, rud 
a chuirfeadh moill ar thabhairt i gcrích na 
dtrialacha sin agus a d’imreodh tionchar 
diúltach ar an tsláinte phoiblí i gcoitinne. 
Ina theannta sin, ba cheart sláine na 
dtrialacha cliniciúla, lena n-áirítear ó 
thaobh dalladh sonraí agus rúndacht sonraí 
de, a chaomhnú chun bailíocht na dtorthaí 
a áirithiú. Ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí 
sin, gur féidir leis na Ballstáit Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE a eisiúint do 
rannpháirtithe i dtrialacha cliniciúla, ar 
trialacha cliniciúla iad atá formheasta ag 
coistí eiticiúla agus údaráis inniúla na 
mBallstát, is cuma cé acu an vacsaín 
fhéideartha in aghaidh COVID-19 nó, 
ionas nach mbainfear an bonn de na 
staidéir, an dáileog a tugadh don ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. Ina theannta 
sin, ba cheart a shoiléiriú go bhféadfaidh 
Ballstáit eile glacadh le deimhnithe 
vacsaínithe le haghaidh vacsaíní in aghaidh 
COVID-19 atá ag dul faoi thrialacha 
cliniciúla chun srianta ar shaorghluaiseacht 
a tharscaoileadh, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19. Má dheonaítear údarú 
margaíochta ina dhiaidh sin de bhun 
Rialachán (CE) Uimh. 726/5 ,  do vacsaín 
in aghaidh COVID-19 atá ag dul faoi 
thrialacha cliniciúla, tiocfaidh deimhnithe 
vacsaínithe le haghaidh na vacsaíne sin, ón 
tráth sin i leith, faoi raon feidhme na chéad 
fhomhíre d’Airteagal 5(5) de Rialachán 
(AE) 2021/953. Chun cur chuige 
comhleanúnach a áirithiú, ba cheart é a 
thabhairt de chumhacht don Choimisiún a 
iarraidh ar an gCoiste Slándála Sláinte, ar 
an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc 
agus a Rialú (ECDC) nó ar an 
nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
(EMA) treoir a eisiúint maidir le glacadh le 
deimhnithe a eisítear le haghaidh vacsaín 
in aghaidh COVID-19 atá ag dul faoi 
thrialacha cliniciúla ach nach bhfuil údarú 

rochtain ar Dheimhnithe Digiteacha 
COVID AE de shaorálaithe, d’fhéadfadh 
sé sin a bheith ina dhídhreasú mór maidir 
le páirt a ghlacadh i dtrialacha cliniciúla, 
rud a chuirfeadh moill ar thabhairt i gcrích 
na dtrialacha sin agus a d’imreodh tionchar 
diúltach ar an tsláinte phoiblí i gcoitinne. 
Ina theannta sin, ba cheart sláine na 
dtrialacha cliniciúla, lena n-áirítear ó 
thaobh dalladh sonraí agus rúndacht sonraí 
de, a chaomhnú chun bailíocht na dtorthaí 
a áirithiú. Ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí 
sin, gur féidir leis na Ballstáit Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE a eisiúint do 
rannpháirtithe i dtrialacha cliniciúla, ar 
trialacha cliniciúla iad atá formheasta ag 
coistí eiticiúla agus údaráis inniúla na 
mBallstát, is cuma cé acu an vacsaín 
fhéideartha in aghaidh COVID-19 nó, 
ionas nach mbainfear an bonn de na 
staidéir, an dáileog a tugadh don ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. Ina theannta 
sin, ba cheart a shoiléiriú go bhféadfaidh 
Ballstáit eile glacadh le deimhnithe 
vacsaínithe le haghaidh vacsaíní in aghaidh 
COVID-19 atá ag dul faoi thrialacha 
cliniciúla chun srianta ar shaorghluaiseacht 
a tharscaoileadh, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19. Níor cheart tréimhse 
bhailíochta na ndeimhnithe vacsaínithe 
sin a bheith níos faide ná na deimhnithe 
vacsaínithe arna n-eisiúint le haghaidh 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 arna 
bhformheas ag an nGníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach (EMA). I ndáil leis 
sin, is inniúlacht de chuid na mBallstát é 
deimhnithe vacsaínithe a eisiúint do 
rannpháirtithe i dtrialacha cliniciúla le 
haghaidh vacsaíní in aghaidh COVID-19 
agus glacadh leis na deimhnithe sin. Má 
dheonaítear údarú margaíochta ina dhiaidh 
sin de bhun Rialachán (CE) Uimh. 
726/20045, do vacsaín in aghaidh COVID-
19 atá ag dul faoi thrialacha cliniciúla, 
tiocfaidh deimhnithe vacsaínithe le 
haghaidh na vacsaíne sin, ón tráth sin i 
leith, faoi raon feidhme na chéad fhomhíre 
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margaíochta faighte aici go fóill, treoir 
lenar cheart na critéir eiticiúla agus 
eolaíocha is gá chun trialacha cliniciúla a 
dhéanamh a chur san áireamh.

d’Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 
2021/953. I gcás nach ndeonaítear údarú 
margaíochta de bhun Rialachán (CE) 
Uimh. 726/2004 do vacsaín in aghaidh 
COVID-19 a chuaigh faoi thrialacha 
cliniciúla, níor cheart deimhnithe 
vacsaínithe arna n-eisiúint don vacsaín 
sin in aghaidh COVID-19 a chuaigh faoi 
thrialacha cliniciúla a bheith bailí a 
thuilleadh. Chun cur chuige 
comhleanúnach a áirithiú, ba cheart é a 
thabhairt de chumhacht don Choimisiún a 
iarraidh ar an gCoiste Slándála Sláinte, ar 
an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc 
agus a Rialú (ECDC) nó ar an 
nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
(EMA) treoir a eisiúint maidir le glacadh le 
deimhnithe a eisítear le haghaidh vacsaín 
in aghaidh COVID-19 atá ag dul faoi 
thrialacha cliniciúla ach nach bhfuil údarú 
margaíochta faighte aici go fóill, treoir 
lenar cheart na critéir eiticiúla agus 
eolaíocha is gá chun trialacha cliniciúla a 
dhéanamh a chur san áireamh.

_________________ _________________
5 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 lena leagtar síos nósanna 
imeachta Comhphobail maidir le húdarú 
agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-
úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid 
tréidliachta agus lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
(IO L 136, 30.4.2004, lch. 1).

5 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 31 Márta 2004 lena leagtar síos nósanna 
imeachta Comhphobail maidir le húdarú 
agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-
úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáid 
tréidliachta agus lena mbunaítear an 
Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
(IO L 136, 30.4.2004, lch. 1).

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) Ar an iomlán, áfach, ós rud é go 
léirítear go soiléir in aithris 13 de 
Mholadh (AE) 2022/107 ón gComhairle1a, 
a bhuí leis na vacsaíní in aghaidh 
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COVID-19 atá ar fáil faoi láthair gur 
fearr an chosaint atá ag céatadán i bhfad 
níos airde den daonra ar bheith an-tinn 
agus ar bhás ó COVID-19. I gcomhthéacs 
thimpeallacht na sláinte poiblí a 
fheabhsú, tá sé níos tábhachtaí fós 
feabhas a chur ar chosaint an chirt chun 
saorghluaiseachta trí phrionsabail 
chomhchoiteanna a leagan amach maidir 
le cathain a d’fhéadfadh na Ballstáit 
srianta a chur i ngníomh i leith 
saoránaigh an Aontais a bhíonn ag 
taisteal le Deimhniú bailí Digiteach 
COVID AE.
_________________
Moladh (AE) 2022/107 ón gComhairle an 
25 Eanáir 2022 maidir le cur chuige 
comhordaithe chun saorghluaiseacht 
shábháilte a éascú le linn phaindéim 
COVID-19 agus a chuirtear in ionad 
Mholadh (AE) 2020/1475 (IO L 18, 
27.1.2022, lch. 110).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Mar thoradh air sin, ní féidir a 
eisiamh go leanfaidh na Ballstáit de 
cheangal a chur ar shaoránaigh an Aontais 
atá ag feidhmiú a gceart chun 
saorghluaiseachta cruthúnas ar 
vacsaíntástáil a, nó téarnamh ó COVID-19 
a thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, rud atá ina 

(8) Ní féidir a eisiamh dá bhrí sin go 
leanfaidh na Ballstáit de cheangal a chur ar 
shaoránaigh an Aontais atá ag feidhmiú a 
gceart chun saorghluaiseachta cruthúnas ar 
vacsaín, tástáil, nó téarnamh ó COVID-19 
a thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, a d’fhéadfadh a 
bheith de dhíth orthu sna Ballstáit chun a 



PE729.924v02-00 12/50 RR\1255202GA.docx

GA

bhealach éifeachtach slán chun cruthúnas i 
leith stádas COVID-19 daoine a léiriú, 
agus a chosnaíonn an phríobháideacht 
freisin. San am céanna, ós rud é gur cheart 
deireadh a chur le haon srian ar 
shaorghluaiseacht daoine laistigh den 
Aontas, ar srianta iad a cuireadh i 
bhfeidhm chun leathadh SARS-CoV-2 a 
theorannú, lena n-áirítear an ceanglas chun 
Deimhnithe Digiteacha COVID AE a 
thaispeáint, ba cheart síneadh 12 mhí a 
chur le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 
2021/953. Ina theannta sin, níor cheart an 
tuiscint a bhaint as an síneadh ar an 
Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, go háirithe na Ballstáit sin a 
chuirfidh deireadh le bearta sláinte poiblí 
náisiúnta, srianta saorghluaiseachta a 
choinneáil nó a fhorchur. An chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna 
tarmligean chuig an gCoimisiún de bhun 
Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart 
síneadh a chur leis an gcumhacht sin ar an 
gcuma chéanna. Is gá a áirithiú gur féidir 
córas Dheimhniú Digiteach COVID AE a 
oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch maidir 
le paindéim COVID-19 a choinneáil faoi 
smacht.

gceart chun saorghluaiseachta a 
fheidhmiú, rud atá ina bhealach 
éifeachtach slán chun cruthúnas i leith 
stádas COVID-19 daoine a léiriú, agus a 
chosnaíonn an phríobháideacht freisin. San 
am céanna, ós rud é gur cheart deireadh a 
chur le haon srian ar shaorghluaiseacht 
daoine laistigh den Aontas, ar srianta iad a 
cuireadh i bhfeidhm chun leathadh SARS-
CoV-2 a theorannú, lena n-áirítear an 
ceanglas chun Deimhnithe Digiteacha 
COVID AE a thaispeáint, ba cheart síneadh 
12 mhí a chur le cur i bhfeidhm Rialachán 
(AE) 2021/953. Mar sin féin, níor cheart a 
cheangal go n-úsáidfí Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE ach amháin i gcás 
ina bhfuil sé sin fíor-riachtanach agus 
comhréireach i bhfianaise na staide 
eipidéimeolaíche agus an riosca gaolmhar 
don tsláinte phoiblí. Ina theannta sin, níor 
cheart an tuiscint a bhaint as an síneadh ar 
an Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, go háirithe na Ballstáit sin a 
chuirfidh deireadh le bearta sláinte poiblí 
náisiúnta, srianta saorghluaiseachta a 
choinneáil nó a fhorchur. I gcás inar gá do 
na Ballstáit Deimhnithe Digiteacha 
COVID AE a fhíorú níor cheart go 
dtabharfadh sé sin aon bonn cirt le 
rialuithe a thabhairt isteach go sealadach 
ag teorainneacha inmheánacha. An 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna 
tarmligean chuig an gCoimisiún de bhun 
Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart 
síneadh a chur leis an gcumhacht sin ar an 
gcuma chéanna. Is gá a áirithiú gur féidir 
córas Dheimhniú Digiteach COVID AE a 
oiriúnú d’fhianaise nua maidir le 
héifeachtúlacht theicneolaíochtaí sláinte 
COVID-19 agus don dul chun cinn 
eolaíoch maidir le paindéim COVID-19 a 
choinneáil faoi smacht.

Leasú 5
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Faoin 31 Nollaig 2022, ba cheart 
don Choimisiún tuarascáil ar chur i 
bhfeidhm an Rialacháin seo a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Ba cheart a áirithiú sa 
tuarascáil, go háirithe, achoimre ar an 
bhfaisnéis a fuarthas ó na Ballstáit maidir 
le srianta ar shaorghluaiseacht, lena n-
áirítear na srianta arna gcur i bhfeidhm 
ag na Ballstáit, measúnú ar thionchar an 
Rialacháin seo ar éascú na 
saorghluaiseachta, lena n-áirítear ar an 
taisteal agus ar an turasóireacht agus ar 
an méid a ghlactar leis na cineálacha 
éagsúla vacsaíne, an tionchar ar na 
cearta bunúsacha agus ar phrionsabal an 
neamh-idirdhealaithe, chomh maith leis 
an tionchar ar chosaint sonraí pearsanta 
le linn phaindéim COVID-19. Ba cheart 
measúnú a dhéanamh inti freisin ar aon 
úsáidí intíre a bhaineann na Ballstáit as 
Deimhnithe Digiteacha COVID AE chun 
críocha seachas an tsaoirse gluaiseachta, 
agus an bacainn ar an tsaorghluaiseacht 
iad. Ina theannta sin, ba cheart a áireamh 
sa tuarascáil measúnú ar a riachtanaí 
agus a chomhréirí atá sé Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE a úsáid i 
bhfianaise na staide paindéime agus na 
fianaise eolaíche is déanaí atá ar fáil, 
agus tuairimí agus moltaí ECDC agus an 
Choiste Slándála Sláinte á gcur san 
áireamh, ar tuairimí agus moltaí iad ba 
cheart a bheith sa tuarascáil freisin. 
Féadfaidh togra reachtach a bheith ag 
gabháil leis an tuarascáil, go háirithe 
chun tréimhse chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo a ghiorrú. Iarrtar go 
sonrach ar an gCoimisiún an méid sin a 
dhéanamh i gcás ina gceadaíonn tuairimí 
agus moltaí ECDC agus an Choiste 
Slándála Sláinte é sin a dhéanamh.
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) I bhfianaise na práinne atá leis an 
staid a bhaineann le paindéim COVID-19, 
ba cheart don Rialachán seo a theacht i 
bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

(12) Ionas go bhféadfar é a chur i 
bhfeidhm go pras, ba cheart go dtiocfadh 
an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá 
a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí 
agus an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí 
i gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán 
(AE) 2018/1725 agus thug siad tuairim 
chomhpháirteach an XXXX11,

(13) Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí 
agus an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí 
i gcomhréir le hAirteagal 42 de Rialachán 
(AE) 2018/1725 agus thug siad tuairim 
chomhpháirteach an 14 Márta 202211,

_________________ _________________
11 Tagairt le cur isteach. 11 IO ....

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe a – pointe i a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 3 – mír 1 – pointe c

An téacs atá ann Leasú

(ia) cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad phointe (c):

(c) deimhniú lena ndeimhnítear gur 
théarnaigh an sealbhóir ó ionfhabhtú 
SARS-CoV-2 tar éis toradh dearfach ar 

‘(c) deimhniú lena ndeimhnítear gur 
théarnaigh an sealbhóir ó ionfhabhtú 
SARS-CoV-2 tar éis toradh dearfach ar 
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thástáil NAAT, nó toradh dearfach a bheith 
ar mhearthástáil antaiginí atá liostaithe ar 
liosta coiteann an Aontais de thástálacha 
antaiginí COVID-19 arna gcomhaontú ag 
an gCoiste Slándála Sláinte, tástáil arna 
déanamh ag gairmithe sláinte nó ag 
pearsanra tástála oilte (deimhniú 
téarnaimh).

thástáil NAAT, nó toradh dearfach a bheith 
ar thástáil antaiginí atá liostaithe ar liosta 
coiteann an Aontais de thástálacha 
antaiginí COVID-19 arna gcomhaontú ag 
an gCoiste Slándála Sláinte, tástáil arna 
déanamh ag gairmithe sláinte nó ag 
pearsanra tástála oilte (deimhniú 
téarnaimh).’

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 4 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(2a) in Airteagal 4, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Beidh an creat iontaoibhe bunaithe 
ar bhonneagar eochrach poiblí agus 
cumasófar leis na deimhnithe dá dtagraítear 
in Airteagal 3(1) a eisiúint ar bhealach 
iontaofa agus slán agus barántúlacht, 
bailíocht agus sláine na ndeimhnithe sin a 
fhíorú ar bhealach iontaofa agus slán. Leis 
an gcreat iontaoibhe, cumasófar calaois a 
bhrath, go háirithe brionnú. Ina theannta 
sin, féadfar leis tacú le malartú 
déthaobhach liostaí cúlghairme 
deimhnithe ina bhfuil aitheantóirí uathúla 
deimhnithe na ndeimhnithe a cúlghaireadh. 
Ní bheidh aon sonraí pearsanta eile i liostaí 
cúlghairme deimhnithe den sórt sin. Ní 
bheidh mar thoradh ar fhíorú na 
ndeimhnithe dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1) agus, i gcás inarb 
infheidhme, ar fhíorú liostaí cúlghairme 
deimhnithe go dtabharfar fógra don 
eisitheoir faoin bhfíorú.

‘2. Beidh an creat iontaoibhe bunaithe 
ar bhonneagar eochrach poiblí agus 
cumasófar leis na deimhnithe dá dtagraítear 
in Airteagal 3(1) a eisiúint ar bhealach 
iontaofa agus slán agus barántúlacht, 
bailíocht agus sláine na ndeimhnithe sin a 
fhíorú ar bhealach iontaofa agus slán. Leis 
an gcreat iontaoibhe, cumasófar calaois a 
bhrath, go háirithe brionnú. Ina theannta 
sin, cumasófar leis malartú liostaí 
cúlghairme deimhnithe ina bhfuil 
aitheantóirí uathúla deimhnithe na 
ndeimhnithe a cúlghaireadh. Ní bheidh aon 
sonraí pearsanta eile i liostaí cúlghairme 
deimhnithe den sórt sin. Ní bheidh mar 
thoradh ar fhíorú na ndeimhnithe dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) agus, i gcás 
inarb infheidhme, ar fhíorú liostaí 
cúlghairme deimhnithe go dtabharfar fógra 
don eisitheoir faoin bhfíorú.’

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faisnéis faoin vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus líon na ndáileog a tugadh 
don sealbhóir, beag beann ar an mBallstát 
inar tugadh iad;

(b) faisnéis faoi vacsaíní in aghaidh 
COVID-19 agus líon na ndáileog a tugadh 
don sealbhóir, beag beann ar an mBallstát 
inar tugadh iad;

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 5 – mír 5 – fomhír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
vacsaínithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 3(1) a eisiúint freisin do 
dhaoine atá ag glacadh páirt i dtrialacha 
cliniciúla a bhaineann le vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus atá formheasta ag coistí 
eiticiúla agus údaráis inniúla na mBallstát, 
is cuma cé acu an vacsaín fhéideartha nó 
an dáileog le haghaidh an ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. An fhaisnéis 
faoin vacsaín in aghaidh COVID-19 atá le 
cur san áireamh sa deimhniú vacsaínithe i 
gcomhréir leis na réimsí sonraí sonracha a 
leagtar amach i bpointe 1 den Iarscríbhinn, 
ní bhainfidh an fhaisnéis sin an bonn de 
shláine na trialach cliniciúla. Féadfaidh 
Ballstáit glacadh le deimhnithe vacsaínithe 
a eisíonn Ballstáit eile i gcomhréir leis an 
mír seo chun srianta ar an 
tsaorghluaiseacht a cuireadh i bhfeidhm, i 
gcomhréir le dlí an Aontais, chun teorainn 
a chur le leathadh SARS-CoV-2, a 
tharscaoileadh.;

Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
vacsaínithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 3(1) a eisiúint freisin do 
dhaoine atá ag glacadh páirt i dtrialacha 
cliniciúla a bhaineann le vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus atá formheasta ag coistí 
eiticiúla agus údaráis inniúla na mBallstát, 
is cuma cé acu an vacsaín fhéideartha nó 
an dáileog le haghaidh an ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. An fhaisnéis 
faoin vacsaín in aghaidh COVID-19 atá le 
cur san áireamh sa deimhniú vacsaínithe i 
gcomhréir leis na réimsí sonraí sonracha a 
leagtar amach i bpointe 1 den Iarscríbhinn, 
ní bhainfidh an fhaisnéis sin an bonn de 
shláine na trialach cliniciúla. Ní bheidh 
tréimhse bhailíochta na ndeimhnithe 
vacsaínithe sin níos faide ná na 
deimhnithe vacsaínithe eile arna n-
eisiúint de bhun na míre seo. Féadfaidh 
Ballstáit glacadh le deimhnithe vacsaínithe 
a eisíonn Ballstáit eile i gcomhréir leis an 
mír seo chun srianta ar an 
tsaorghluaiseacht a cuireadh i bhfeidhm, i 
gcomhréir le dlí an Aontais, chun teorainn 
a chur le leathadh SARS-CoV-2, a 
tharscaoileadh. I gcás ina ndeonófar 
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údarú margaíochta ina dhiaidh sin do 
vacsaín in aghaidh COVID-19 atá ag dul 
faoi thrialacha cliniciúla de bhun 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004, beidh na 
deimhnithe vacsaínithe arna n-eisiúint i 
ndáil leis an vacsaín sin fós bailí i 
gcomhréir leis an gcéad fhomhír den 
mhír seo. I gcás ina bhfaighidh vacsaín in 
aghaidh COVID-19 meastóireacht 
dhiúltach ar iarratas ar údarú 
margaíochta, nó i gcás nach lorgaítear 
údarú margaíochta le haghaidh na 
vacsaíne sin, ní bheidh na deimhnithe a 
eiseofar ar bhonn na vacsaíne sin bailí a 
thuilleadh.;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe -a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 7 – pointe 1 – fomhír 2

An téacs atá ann Leasú

(-a) in Airteagal 7(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad an dara fomhír:

Féadfaidh Ballstát freisin, má iarrtar sin 
air, deimhnithe téarnaimh dá dtagraítear i 
bpointe (c) d’Airteagal 3(1) a eisiúint tar 
éis toradh dearfach a bheith ar 
mhearthástáil antaiginí atá ar liosta 
coiteann an Aontais de thástálacha 
antaiginí COVID-19 a chomhaontaíonn an 
Coiste Slándála Sláinte agus a dhéanann 
gairmithe sláinte nó pearsanra tástála oilte.

‘Féadfaidh Ballstát freisin, má iarrtar sin 
air, deimhnithe téarnaimh dá dtagraítear i 
bpointe (c) d’Airteagal 3(1) a eisiúint tar 
éis toradh dearfach a bheith ar thástáil 
antaiginí atá ar liosta coiteann an Aontais 
de thástálacha antaiginí COVID-19 a 
chomhaontaíonn an Coiste Slándála Sláinte 
agus a dhéanann gairmithe sláinte nó 
pearsanra tástála oilte.’

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe -a a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 3
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An téacs atá ann Leasú

(-aa) In Airteagal 7(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
téarnaimh a eisiúint bunaithe ar 
mhearthástálacha antaiginí a rinne 
gairmithe sláinte nó pearsanra tástála oilte 
an 1 Deireadh Fómhair 2021 nó ina dhiaidh 
sin, ar choinníoll go raibh an mhearthástáil 
antaiginí a úsáideadh ar liosta coiteann an 
Aontais de thástálacha antaiginí COVID-
19 arna gcomhaontú ag an gCoiste 
Slándála Sláinte tráth a rinneadh an tástáil.

‘Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
téarnaimh a eisiúint bunaithe ar 
thástálacha antaiginí a rinne gairmithe 
sláinte nó pearsanra tástála oilte an 
1 Deireadh Fómhair 2021 nó ina dhiaidh 
sin, ar choinníoll go raibh an tástáil 
antaiginí a úsáideadh ar liosta coiteann an 
Aontais de thástálacha antaiginí COVID-
19 arna gcomhaontú ag an gCoiste 
Slándála Sláinte tráth a rinneadh an tástáil.’

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 –pointe 5 – pointe -a b (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 4

An téacs atá ann Leasú

(-ab) In Airteagal 7(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad an cheathrú fomhír:

Eiseofar na deimhnithe téarnaimh 11 lá ar a 
luaithe tar éis an dáta a rinneadh tástáil 
NAAT nó mearthástáil antaiginí den chéad 
uair ar dhuine, ar tástáil í a raibh toradh 
dearfach uirthi.

‘Eiseofar na deimhnithe téarnaimh 11 lá ar 
a luaithe tar éis an dáta a rinneadh tástáil 
NAAT nó tástáil antaiginí den chéad uair 
ar dhuine, ar tástáil í a raibh toradh 
dearfach uirthi.’

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 10 – mír 5

An téacs atá ann Leasú

(5a) in Airteagal 10, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 5:
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5. Aon liostaí cúlghairme deimhnithe 
arna malartú idir Ballstáit de bhun 
Airteagal 4(2), ní choinneofar iad tar éis 
dheireadh thréimhse chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo.

‘5. Aon liostaí cúlghairme deimhnithe 
arna malartú de bhun Airteagal 4(2), ní 
choinneofar iad tar éis dheireadh thréimhse 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.’;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 b (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 11

An téacs atá ann Leasú

(5b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 11:

Airteagal 11 ‘Airteagal 11

Srianta ar an tsaorghluaiseacht agus 
malartú faisnéise

Srianta ar an tsaorghluaiseacht agus 
malartú faisnéise

1. Gan dochar d’inniúlacht na 
mBallstát srianta a fhorchur ar fhorais 
sláinte poiblí, i gcás ina nglacfaidh 
Ballstáit le deimhnithe vacsaínithe, 
deimhnithe tástála lena léirítear toradh 
diúltach nó deimhnithe téarnaimh, 
staonfaidh siad ó shrianta breise taistil a 
fhorchur ar an tsaorghluaiseacht, amhail 
tástáil bhreise le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2 a bhaineann le taisteal nó 
coraintín nó féinleithlisiú a bhaineann le 
taisteal, ach amháin más amhlaidh go 
bhfuil na srianta sin riachtanach agus 
comhréireach chun an tsláinte phoiblí a 
chosaint mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19, agus fianaise eolaíoch atá ar 
fáil á cur san áireamh freisin, lena n-
áirítear sonraí eipidéimeolaíocha arna 
bhfoilsiú ag ECDC ar bhonn Mholadh 
(AE) 2020/1475.

1. Gan dochar d’inniúlacht eisiach na 
mBallstát srianta a fhorchur ar 
shaorghluaiseacht ar fhorais sláinte poiblí, 
staonfaidh siad ó shrianta nó bacainní, nó 
ceanglais a thabhairt isteach maidir leis 
an gceart chun saorghluaiseachta a 
fheidhmiú, ach amháin más amhlaidh go 
bhfuil siad fíor-riachtanach agus 
comhréireach chun an tsláinte phoiblí a 
chosaint mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19, agus fianaise eolaíoch atá ar 
fáil á cur san áireamh go hiomlán, lena n-
áirítear sonraí eipidéimeolaíocha arna 
bhfoilsiú ag ECDC ar bhonn Mholadh 
(AE) 2020/1475.

2. I gcás ina gceanglóidh Ballstát, i 
gcomhréir le dlí an Aontais, ar shealbhóirí 
deimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 3 
tabhairt faoi choraintín, féinleithlisiú nó 
tástáil le haghaidh ionfhabhtú SARS-

2. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát 
isteach, mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19, srianta ar shaorghluaiseacht, 
i gcomhréir le dlí an Aontais, ní bheidh 
feidhm ag na srianta sin maidir le 
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CoV-2 tar éis dóibh dul isteach ina 
chríoch, nó i gcás ina bhforchuireann sé 
srianta eile ar shealbhóirí deimhnithe den 
sórt sin toisc, mar shampla, go dtéann an 
staid eipidéimeolaíoch i mBallstát nó i 
réigiún laistigh de Bhallstát in olcas go 
tapa, go háirithe mar thoradh ar 
athraitheach SARS-CoV-2 is ábhar imní 
nó suime, cuirfidh sé an Coimisiún agus 
na Ballstáit eile ar an eolas dá réir sin, 48 
n-uair an chloig sula dtabharfar srianta 
nua den sort sin isteach, más féidir. 
Chuige sin, soláthróidh an Ballstát an 
fhaisnéis seo a leanas:

sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear 
in Airteagal 3(1).

3. Gan dochar do mhír 2, i gcás ina 
dtugann Ballstát isteach, mar sin féin, 
srianta breise taistil nó srianta breise ar 
shaorghluaiseacht is infheidhme maidir le 
sealbhóirí na ndeimhnithe dá dtagraítear 
in Airteagal 3(1), ní fhéadfaidh sé 
déanamh amhlaidh ach amháin i 
gcomhréir leis na prionsabail seo a leanas 
mar a leagtar síos i Moladh (AE) 
2022/107 ón gComhairle1a:
(a) aon srianta ar shaorghluaiseacht 
daoine laistigh den Aontas a chuirtear i 
bhfeidhm chun leathadh COVID-19 a 
theorannú, bunófar iad ar fhorais 
shonracha theoranta leasa phoiblí, 
eadhon an tsláinte phoiblí a chosaint;
(b) cuirfear aon srianta den sórt sin i 
bhfeidhm i gcomhréir le prionsabail 
ghinearálta dhlí an Aontais, go háirithe 
prionsabal na comhréireachta agus 
prionsabal an neamh-idirdhealaithe. Níor 
cheart, dá bhrí sin, go rachadh aon bheart 
a dhéanfar thar a bhfuil fíor-riachtanach 
chun an tsláinte phoiblí a chosaint;
(c) déanfar aon srianta den sórt sin a 
bhaint a luaithe is féidir i bhfianaise na 
staide eipidéimeolaíche, lena n-áirítear in 
ospidéil;
(d) Áiritheoidh na Ballstáit go 
rachaidh aon cheanglais a fhorchuirtear 
ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí chun 
tairbhe nithiúil do na hiarrachtaí sláinte 
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poiblí atá á ndéanamh chun an 
phaindéim a chomhrac agus nach 
gcruthófar ualach riaracháin míchuí 
neamhriachtanach leo;
(e) ní fhéadfar aon idirdhealú a 
dhéanamh idir na Ballstáit, mar shampla 
trí rialacha níos flaithiúla a chur i 
bhfeidhm maidir le taisteal chuig Ballstát 
comharsanach agus uaidh le hais taisteal 
chuig Ballstáit eile agus uathu;
(f) ní fhéadfaidh na srianta a bheith 
idirdhealaitheach, is é sin, beidh feidhm 
chomhionann acu maidir le náisiúnaigh 
den Bhallstát lena mbaineann a bheith ag 
filleadh air. Ní bhunófar srianta ar 
náisiúntacht an duine lena mbaineann;
(g) Tabharfaidh na Ballstáit cead 
isteach i gcónaí dá náisiúnaigh féin, do 
shaoránaigh den Aontas agus dá mbaill 
teaghlaigh atá ina gcónaí ar a gcríoch. I 
bprionsabal, ní dhiúltóidh na Ballstáit 
cead isteach do dhaoine eile atá ag 
taisteal ó Bhallstáit eile, agus éascóidh 
siad idirthuras tapa ar fud a gcríoch;
(h) Tabharfaidh na Ballstáit aird ar 
leith ar shainiúlachtaí na réigiún 
trasteorann, na réigiún forimeallach, na 
n-eachtarchríoch agus na limistéar 
iargúlta agus ar an ngá atá le comhoibriú 
ar an leibhéal áitiúil agus ar an leibhéal 
réigiúnach;
(i) Seachnóidh na Ballstáit cur 
isteach ar shlabhraí soláthair agus ar 
thaisteal riachtanach agus coinneoidh 
siad sreabha iompair ag imeacht i 
gcomhréir le córas na ‘Lánaí Glasa’;
(j) Déanfaidh na Ballstáit faisnéis a 
mhalartú le chéile go rialta faoi gach 
ábhar a chumhdaítear faoi raon feidhme 
an mholta seo agus na saoránaigh a chur 
ar an eolas dá réir sin;
(k) ní i bhfoirm toirmeasc ar oibriú 
seirbhísí áirithe iompair a bheidh na 
srianta;
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Thairis sin, i gcás den sórt sin, cuirfidh 
an Ballstát lena mbaineann an Coimisiún 
agus na Ballstáit eile ar an eolas dá réir 
sin, 48 uair an chloig sula dtabharfar na 
srianta nua sin isteach, más féidir. 
Chuige sin, soláthróidh an Ballstát an 
fhaisnéis seo a leanas:

(a) na cúiseanna atá le srianta den sórt 
sin;

(a) na cúiseanna atá le srianta den sórt 
sin, lena n-áirítear na sonraí 
eipidéimeolaíocha ábhartha uile agus an 
fhianaise eolaíoch ábhartha uile a 
thacaíonn leis na srianta sin;

(b) raon feidhme srianta den sórt sin, 
lena sonrófar cé na sealbhóirí deimhnithe 
atá faoi réir srianta den sort sin nó 
díolmhaithe uathu;

(b) raon feidhme srianta den sórt sin, 
lena sonrófar cé na sealbhóirí deimhnithe 
atá faoi réir srianta den sórt sin nó 
díolmhaithe uathu;

(c) dáta agus fad srianta den sórt sin. (c) dáta agus fad srianta den sórt sin.

3. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún 
agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi 
eisiúint na ndeimhnithe agus faoi 
choinníollacha ghlactha leis na deimhnithe 
dá dtagraítear in Airteagal 3(1), lena n-
áirítear na vacsaíní in aghaidh COVID-19 a 
nglacfaidh siad leo de bhun an dara fomhír 
d’Airteagal 5(5).

4. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún 
agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi 
eisiúint na ndeimhnithe agus faoi 
choinníollacha ghlactha leis na deimhnithe 
dá dtagraítear in Airteagal 3(1), lena n-
áirítear na vacsaíní in aghaidh COVID-19 a 
nglacfaidh siad leo de bhun an dara fomhír 
d’Airteagal 5(5).

4. Déanfaidh na Ballstáit faisnéis 
shoiléir, chuimsitheach agus thráthúil a 
sholáthar don phobal maidir le míreanna 2 
agus 3. Mar riail ghinearálta, déanfaidh na 
Ballstáit an fhaisnéis sin a chur ar fáil go 
poiblí 24 uair an chloig roimh theacht i 
bhfeidhm srianta nua, agus é á chur san 
áireamh go bhfuil gá le solúbthacht áirithe i 
gcás aon éigeandálaí eipidéimeolaíocha. 
Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún an 
fhaisnéis arna soláthar ag na Ballstáit a 
chur ar fáil go poiblí freisin ar bhealach 
láraithe.

5. Déanfaidh na Ballstáit faisnéis 
shoiléir, chuimsitheach agus thráthúil a 
sholáthar don phobal maidir le míreanna 2 
agus 3. Mar riail ghinearálta, déanfaidh na 
Ballstáit an fhaisnéis sin a chur ar fáil go 
poiblí 24 uair an chloig roimh theacht i 
bhfeidhm srianta nua, agus é á chur san 
áireamh go bhfuil gá le solúbthacht áirithe i 
gcás aon éigeandálaí eipidéimeolaíocha. 
Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún an 
fhaisnéis arna soláthar ag na Ballstáit a 
chur ar fáil go poiblí freisin ar bhealach 
láraithe.

_________________ _________________
1a Moladh (AE) 2022/107 ón gComhairle 
an 25 Eanáir 2022 maidir le cur chuige 
comhordaithe chun saorghluaiseacht 
shábháilte a éascú le linn phaindéim 
COVID-19 agus a chuirtear in ionad 
Mholadh (AE) 2020/1475 (IO L 18, 
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27.1.2022, lch. 110).’

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 16

An téacs atá ann Leasú

(7a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 16:

Airteagal 16 ‘Airteagal 16

Tuarascáil ón gCoimisiún Tuarascáil ón gCoimisiún

1. Faoin 31 Deireadh Fómhair 
2021, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Sa tuarascáil sin, beidh 
forléargas ar an méid seo a leanas:

scriosta

(a) líon na ndeimhnithe arna n-
eisiúint de bhun an Rialacháin seo;

scriosta

(b) treoir arna hiarraidh de bhun 
Airteagal 3(11) maidir leis an bhfianaise 
eolaíoch atá ar fáil agus an leibhéal 
caighdeánaithe i dtaca leis an 
bhféidearthacht deimhnithe téarnaimh a 
eisiúint bunaithe ar thástálacha 
antasubstainte, lena n-áirítear tástáil 
shéireolaíoch le haghaidh antasubstaintí i 
gcoinne SARS-CoV-2 , agus 
infhaighteacht agus inrochtaineacht na 
dtástálacha sin á gcur san áireamh; agus

scriosta

(c) an fhaisnéis arna fáil de bhun 
Airteagal 11.

scriosta

2. Faoin 31 Márta 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

2. Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Cuimseofar sa tuarascáil sin, go háirithe, 
measúnú ar thionchar an Rialacháin seo ar 

Cuimseofar sa tuarascáil sin, go háirithe, 
achoimre ar an bhfaisnéis a fuarthas ó na 
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éascú na saorghluaiseachta, lena n-áirítear 
ar an taisteal agus ar an turasóireacht agus 
ar an méid a ghlactar leis na cineálacha 
éagsúla vacsaíne, ar chearta bunúsacha, 
agus an neamh-idirdhealú, agus ar 
chosaint sonraí pearsanta le linn phaindéim 
COVID-19.

Ballstáit de bhun Airteagal 11, lena n-
áirítear na srianta arna gcur i bhfeidhm 
ag na Ballstáit, measúnú ar thionchar an 
Rialacháin seo ar éascú na 
saorghluaiseachta, lena n-áirítear ar an 
taisteal agus ar an turasóireacht, ar an méid 
a ghlactar leis na cineálacha éagsúla 
vacsaíne, an tionchar ar na cearta 
bunúsacha agus ar phrionsabal an neamh-
idirdhealaithe, agus ar an tionchar ar 
chosaint sonraí pearsanta le linn phaindéim 
COVID-19. Déanfaidh sé measúnú freisin 
ar aon úsáidí intíre a bhaineann na 
Ballstáit as Deimhnithe Digiteacha 
COVID AE chun críocha seachas an 
tsaoirse gluaiseachta, agus an bacainn ar 
an tsaorghluaiseacht na húsáidí sin.
Áireofar sa tuarascáil measúnú ar a 
riachtanaí agus a chomhréirí atá sé úsáid 
a bhaint as Deimhnithe Digiteacha 
COVID AE i bhfianaise na staide 
paindéime agus na fianaise eolaíche is 
déanaí atá ar fáil, agus tuairimí agus 
moltaí ECDC agus an Choiste Slándála 
Sláinte á gcur san áireamh, ar tuairimí 
agus moltaí iad a bheidh sa tuarascáil 
freisin.

Féadfaidh tograí reachtacha a bheith ag 
gabháil leis an tuarascáil, go háirithe chun 
tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo 
a fhadú, agus éabhlóid na staide 
eipidéimeolaí i ndáil le paindéim COVID-
19 á cur san áireamh.

Féadfaidh togra reachtach a bheith ag 
gabháil leis an tuarascáil chun tréimhse 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a 
ghiorrú. Iarrtar go sonrach ar an 
gCoimisiún an méid sin a dhéanamh i 
gcás ina gceadaíonn tuairimí agus moltaí 
ECDC agus an Choiste Slándála Sláinte é 
sin a dhéanamh.’
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cúlra
Le linn na caibidlíochta ar dá toradh a glacadh Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun 
deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú 
Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an 
tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim COVID-19, d’fhéach Parlaimint na hEorpa leis an 
gceart gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát a chosaint, le prionsabal an 
neamh-idirdhealaithe a chosaint, agus leis an gceart go gcosnófaí sonraí pearsanta a chosaint. 
D’fhéach sí leis an méid sin a dhéanamh agus í ag aithint go raibh gá le bearta áirithe chun an 
tsláinte phoiblí a chosaint le linn phaindéim COVID-19, agus d’fhéach sí lena áirithiú go 
ndéanfaí na bearta sin a chomhordú agus go mbeidís praiticiúil.

Seasamh an Rapóirtéara
Nuair a fhéachtar ar fhorbairt na paindéime le dhá mhí dhéag anuas, is léir go bhfuil paindéim 
COVID-19 fós linn, fiú má táimid an-dóchasach go bhfuil an chuid is measa di curtha dínn 
againn. Tá sé mar aidhm leis an togra seo síneadh a chur leis an tréimhse ina gcuirtear Deimhniú 
Digiteach COVID AE i bhfeidhm. Is é cur chuige an Rapóirtéara ná cosaint a thabhairt do na 
prionsabail chéanna ar fhéach Parlaimint na hEorpa lena gcosaint le linn na caibidlíochta bliain 
ó shin, is iad sin ná an tsaorghluaiseacht a chosaint, urraim do phrionsabal an neamh-
idirdhealaithe a chinntiú agus sonraí pearsanta a chosaint. Is eol don Rapóirtéir freisin gur gá a 
chinntiú go mbeidh teorainn ama le húsáid Dheimhniú Digiteach COVID AE agus gur cheart 
deireadh a chur lena úsáid a luaithe is féidir ag brath ar staid na sláinte poiblí. Chun an ceart 
chun saorghluaiseachta a chinntiú agus chun Limistéar Schengen a choinneáil gan rialuithe ag 
na teorainneacha inmheánacha, ní mór dúinn imeacht ó choincheap na ndeimhnithe a bhfuil gá 
leo don taisteal idir Ballstáit a luaithe is féidir.
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21.4.2022

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 lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i 
ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a 
fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim 
COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Rapóirtéir don tuairim: José Ramón Bauzá Díaz

RÉASÚNÚ GEARR

Túsphointe

I mí an Mheithimh 2021, glacadh Rialachán (AE) 2021/953 lena mbunaítear an creat maidir le 
Deimhniú Digiteach COVID AE chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le 
vacsaíniú, tástáil agus téarnamh a eisiúint agus a fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, a bheidh 
bailí go dtí an 30 Meitheamh 2022. Ón uair a glacadh é, cuireadh Deimhniú Digiteach COVID 
AE i bhfeidhm go rathúil ar fud an Aontais. Tá tábhacht dhomhanda níos mó ag baint leis freisin 
trí thaisteal sábháilte idirnáisiúnta a éascú.

Ós rud é go dtéann tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin seo in éag an 30 Meitheamh 2022, 
tá gá le hathbhreithniú spriocdhírithe a dhéanamh ar an Rialachán seo, a bhfuil sé mar aidhm 
leis leanúint le cur i bhfeidhm an chreata maidir le Deimhniú Digiteach COVID AE ar feadh 
tréimhse breise ama.

Molann an Coimisiún srian 12 mhí a chur leis an síneadh (go dtí an 30 Meitheamh 2023), agus 
leasuithe a dhéanamh ar líon beag d’fhorálacha Rialachán (AE) 2021/953, a bhaineann leis na 
vacsaíní.

An gá le deimhneacht dhlíthiúil agus intuarthacht do shaoránaigh agus don tionscal 
araon:

Ar an gcéad dul síos, i bhfianaise gur aithníodh córas Dheimhnithe Digiteacha COVID AE mar 
cheann de na príomhréitigh dhigiteacha chun taisteal laistigh den Aontas agus go hidirnáisiúnta 
a athbhunú, ba cheart go dtiocfaí ar chomhaontú maidir lena ghnáthbhailíochtú, chun ilroinnt 
agus neamhréireachtaí idir reachtaíocht náisiúnta na mBallstát a sheachaint.

Ar an dara dul síos, ó glacadh Rialachán (AE) 2021/953, tá athrú suntasach tagtha ar an staid 
eipidéimeolaíoch i ndáil le paindéim COVID-19. In ainneoin na rátaí glactha vacsaínithe atá ag 
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dul i méid, tá neamhréireachtaí suntasacha ann fós sna rátaí vacsaínithe idir na Ballstáit agus tá 
sé sin fós ar cheann de na cúiseanna móra nach bhfuarthas go hiomlán réidh leis na srianta ar 
shaorghluaiseacht daoine.

Cuireann an Rapóirtéir in iúl gur gá síneadh a chur le córas Dheimhnithe Digiteacha COVID 
AE ar na cúiseanna seo a leanas:
1) Tá gá le rialacha soiléire, comhchuibhithe agus comhleanúnacha ar leibhéal an Aontais chun 
saorghluaiseacht daoine a áirithiú roimh shéasúr an tsamhraidh in 2022;
2) Tá gá le deimhneacht dhlíthiúil do thionscal na tuarasóireachta roimh shéasúr na laethanta 
saoire atá le teacht;
3) Ní mór intuarthacht agus acmhainneacht eagrúcháin a chinntiú chun bheith in ann 
saorghluaiseacht daoine a chumasú agus athléimneacht an taistil laistigh den Aontas agus go 
hidirnáisiúnta a áirithiú;

Tá an Rapóirtéir den tuairim, áfach, cé gurb é príomhchuspóir an athbhreithnithe ná síneadh a 
chur le cur i bhfeidhm an Rialacháin agus creat dlíthiúil agus comhordaithe AE a choinneáil, 
níor cheart a thuiscint leis an síneadh sin go gceanglaítear ar na Ballstáit, go háirithe na Ballstáit 
sin a chuireann deireadh le bearta sláinte poiblí baile, srianta saorghluaiseachta daoine laistigh 
den Aontas a choinneáil nó a fhorchur le linn shéasúr an tsamhraidh in 2022. Níor cheart a 
thuiscint, ach oiread, go gceanglaítear ar na Ballstáit, úsáid Dheimhniú Digiteach COVID AE 
nó úsáid aon chórais dheimhnithe COVID-19 eile a choinneáil nó a fhorchur chun críocha intíre 
nach bhfuil fáth ná údar leo.

Cur chuige dhá chéim chun síneadh a chur le córas Dheimhniú Digiteach COVID AE:

Ba é an cuspóir bunaidh agus príomhúil a bhí ag Rialachán (AE) 2021/953 agus ag úsáid 
Dheimhniú Digiteach COVID AE ina dhiaidh sin, ná saorghluaiseacht daoine a éascú agus go 
seachnófaí go bhforchuirfeadh na Ballstáit bearta aontaobhacha agus/nó breise ar an 
tsaorghluaiseacht. É sin ráite, ghlac na Ballstáit bearta breise intíre maidir le sláinte poiblí lena 
bhforchuirtear srianta ar an tsaorghluaiseacht ó glacadh an Rialachán.

Dá bhrí sin, tá an méid seo a leanas á mholadh ag an Rapóirtéir:
1) Ba cheart go gcuirfí deireadh le haon síneadh ar chóras Dheimhniú Digiteach COVID AE 
agus le haon srian ar shaorghluaiseacht daoine a luaithe a cheadófar sin i ngeall ar an staid 
eipidéimeolaíoch, lena n-áirítear an ceanglas Deimhnithe Digiteacha COVID AE a thaispeáint;
2) Is gá dúinn deimhneacht dhlíthiúil agus intuarthacht a áirithiú do shaoránaigh agus don 
tionscal araon roimh shéasúr an tsamhraidh in 2022. Dá bhrí sin, ba cheart srian 4 mhí a chur 
leis an síneadh príomhúil faoin 31 Deireadh Fómhair 2022, mar chéad chéim;
3) Ní féidir a eisiamh, áfach, go leanfaidh na Ballstáit de cheangal a chur ar shaoránaigh an 
Aontais atá ag feidhmiú a gceart chun saorghluaiseachta cruthúnas ar vacsaín, tástáil, nó 
téarnamh ó COVID-19 a thaispeáint tar éis an 31 Deireadh Fómhair 2022. I bhfianaise mholtaí 
ECDC de bharr na staide eipidéimeolaíche, d’fhéadfaí a mheas gur riachtanach é síneadh breise 
a chur le Deimhnithe Digiteacha COVID AE;
4) Sa chás sin, ba cheart dara céim a dhéanamh, is é sin, ba cheart an Coimisiún a chumasú, trí 
bhíthin gníomhartha tarmligthe, síneadh 4 mhí, go dtí an 28 Feabhra 2023, a chur le cur i 
bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/953;
5) Agus éabhlóid na paindéime á cur san áireamh, mar aon le deireadh á chur ar shrianta 
náisiúnta ag an Ballstáit, ba cheart céim chun tosaigh a dhéanamh nuair a chuirfear síneadh leis 
na Rialachán seo ar mhaithe le comhartha ceart agus cothrom a thabhairt do shaoránaigh an 
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Aontais. Dá bhrí sin, leis an Rialachán seo ba cheart go gcuirfí cosc ar na Ballstáit agus ar na 
húdaráis náisiúnta srianta nach bhfuil gá ná údar leo a fhorchur trí leas a bhaint as Deimhniú 
Digiteach COVID AE.

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 rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Mar thoradh air sin, ní féidir a 
eisiamh go leanfaidh na Ballstáit de 
cheangal a chur ar shaoránaigh an Aontais 
atá ag feidhmiú a gceart chun 
saorghluaiseachta cruthúnas ar 
vacsaíntástáil a, nó téarnamh ó COVID-19 
a thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, rud atá ina 
bhealach éifeachtach slán chun cruthúnas i 
leith stádas COVID-19 daoine a léiriú, 
agus a chosnaíonn an phríobháideacht 
freisin. San am céanna, ós rud é gur cheart 
deireadh a chur le haon srian ar 
shaorghluaiseacht daoine laistigh den 
Aontas, ar srianta iad a cuireadh i 
bhfeidhm chun leathadh SARS-CoV-2 a 
theorannú, lena n-áirítear an ceanglas chun 
Deimhnithe Digiteacha COVID AE a 
thaispeáint, ba cheart síneadh 12 mhí a 
chur le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 
2021/953. Ina theannta sin, níor cheart an 

(8) Mar thoradh air sin, ní féidir a 
eisiamh go leanfaidh na Ballstáit de 
cheangal a chur ar shaoránaigh an Aontais 
atá ag feidhmiú a gceart chun 
saorghluaiseachta cruthúnas ar vacsaín, 
tástáil nó téarnamh ó COVID-19 a 
thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, rud atá ina 
bhealach éifeachtach slán chun cruthúnas i 
leith stádas COVID-19 daoine a léiriú, 
agus a chosnaíonn an phríobháideacht 
freisin. San am céanna, ós rud é gur cheart 
deireadh a chur le haon srian ar 
shaorghluaiseacht daoine laistigh den 
Aontas a luaithe a cheadófar sin i ngeall 
ar an staid eipidéimeolaíoch, ar srianta iad 
a cuireadh i bhfeidhm chun leathadh 
SARS-CoV-2 a theorannú, lena n-áirítear 
an ceanglas chun Deimhnithe Digiteacha 
COVID AE a thaispeáint, ba cheart srian 8 
mí a chur leis an síneadh ar chur i 



RR\1255202GA.docx 29/50 PE729.924v02-00

GA

tuiscint a bhaint as an síneadh ar an 
Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, go háirithe na Ballstáit sin a 
chuirfidh deireadh le bearta sláinte poiblí 
náisiúnta, srianta saorghluaiseachta a 
choinneáil nó a fhorchur. An chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna 
tarmligean chuig an gCoimisiún de bhun 
Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart 
síneadh a chur leis an gcumhacht sin ar an 
gcuma chéanna. Is gá a áirithiú gur féidir 
córas Dheimhniú Digiteach COVID AE a 
oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch maidir 
le paindéim COVID-19 a choinneáil faoi 
smacht.

bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/953, lena 
n-áirítear go mbeadh deis ag an 
gCoimisiún síneadh breise 4 mhí a chur 
leis trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, 
más gá sin agus más ag teacht i ndiaidh 
tuairim eolaíoch ón Lárionad Eorpach 
um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
(EDCD) atá sé. Ina theannta sin, níor 
cheart an tuiscint a bhaint as an síneadh ar 
an Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, go háirithe na Ballstáit sin a 
chuirfidh deireadh le bearta sláinte poiblí 
náisiúnta, srianta saorghluaiseachta a 
choinneáil nó a fhorchur. Thairis sin, 
maidir le haon ghá le deimhnithe a fhíorú 
arna bhunú ag an Rialachán (AE 
2021/953, níor cheart go measfar iad a 
bheith ina údar le rialuithe a chur i 
bhfeidhm arís go sealadach ag 
teorainneacha inmheánacha. An 
chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna 
tarmligean chuig an gCoimisiún de bhun 
Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart 
síneadh a chur leis an gcumhacht sin ar an 
gcuma chéanna. Is gá a áirithiú gur féidir 
córas Dheimhniú Digiteach COVID AE a 
oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch maidir 
le paindéim COVID-19 a choinneáil faoi 
smacht.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Léiríodh gurb é córas 
Dheimhnithe Digiteacha COVID AE 
(EUDCC) an t-aon chóras deimhniúcháin 
COVID-19 atá oibríochtúil ar an leibhéal 
idirnáisiúnta ar mhórscála. Mar thoradh 
air sin, tá tábhacht dhomhanda níos mó 
ag baint le EUDCC agus chuidigh sé le 
haghaidh a thabhairt ar an bpaindéim ar 
an leibhéal idirnáisiúnta, trí thaisteal 
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sábháilte idirnáisiúnta agus téarnamh 
idirnáisiúnta a éascú. Faoin 25 Feabhra 
2022, tá 35 thír agus críoch nach bhfuil 
san Aontas Eorpach nasctha le córas 
EUDCC, agus táthar ag súil go dtiocfaidh 
tuilleadh isteach ann amach anseo. Mar 
sin féin, le Rialachán (AE) 2021/953 níl 
sé d’oibleagáid ar Bhallstáit ach glacadh 
le Deimhnithe Digiteacha COVID AE a 
éisítear do vacsaíní a bhfuil údarú 
margaíochta tugtha ag an 
nGníomhaireacht Leigheasra Eorpach 
dóibh. Dá bhrí sin, ní chuimsíonn sé 
formhór na vacsaíní atá á dtabhairt ar fud 
an domhain, lena n-airítear vacsaíní a 
bhfuil an nós imeachta maidir le liostáil 
úsáide éigeandála de chuid EDS curtha i 
gcrích ina leith. Baineann sé sin an bonn 
ó ról chóras EUDCC mar cheann de na 
príomhréitigh dhigiteacha chun an 
tsoghluaisteacht idirnáisiúnta a athbhunú 
agus mar an caighdeán domhanda de-
facto. Go leor de na vacsaíní a bhfuil an 
nós imeachta maidir le liostáil úsáide 
éigeandála de chuid EDS curtha i gcrích 
ina leith, níor cuireadh isteach ar údarú 
margaíochta ón nGníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach nó ó údarás inniúil 
Ballstáit ina leith agus ní dóchúil go 
ndéanfar é amach anseo, toisc nach 
bhfuil sé ar intinn ag na forbróirí na 
vacsaíní a chur ar mhargadh an Aontais. 
In go leor cásanna, tá na vacsaíní céanna 
atá á dtabhairt ar fud an Aontais agus a 
liostaítear i Rialachán (AE) 2021/953 ar 
fáil faoi ainm trádála éagsúil i dtíortha 
eile, agus dá bhrí sin, ní thagann siad faoi 
raon feidhme an Rialacháin seo. Tá 
feidhm aige sin freisin le cuid de na 
vacsaíní a bhfuil an tAontas ag cabhrú 
lena seachadadh faoi scéim COVAX.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 b (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8b) Bhí Deimhniú Digiteach COVID 
AE in úsáid ag roinnt Ballstát chun 
críocha intíre trí bhearta náisiúnta a chur 
chun feidhme lena raibh rochtain ar 
thithe tábhairne, bialanna, óstáin, 
ceolárais agus ionaid eile á deonú nó á 
diúltú, in ainneoin na fírice nach léir go 
soiléir éifeachtúlacht na mbeart sin chun 
leathadh an víris a chomhrac. Mar sin, 
gan dochar d’inniúlacht na mBallstát 
srianta náisiúnta a fhorchur ar fhorais na 
sláinte poiblí agus ag cur san áireamh 
céim reatha na paindéime, ba cheart go 
bhfónfadh Deimhniú Digiteach COVID 
AE dá chuspóir bunaidh agus príomha, 
eadhon go n-úsáidfí é mar uirlis chun 
saorghluaiseacht agus comhordú ar 
leibhéal an Aontais a éascú. Níor cheart 
an tuiscint a bhaint as an Deimhniú 
Digiteach COVID AE gur beart 
malartach é do na Ballstáit srianta 
díréireacha nach bhfuil údar leo a 
fhorchur chun críocha intíre amhail 
rochtain ar thithe tábhairne, bialanna, 
óstáin, ceolárais agus ionaid eile á deonú 
nó á diúltú.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8c) Chun go bhféadfar síneadh a chur 
le húsáid Dheimhniú Digiteach COVID 
AE, más gá agus má bhíonn bonn cirt leis 
sin, 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 i dtaca 
le síneadh a chur leis an tréimhse 
thagartha ar lena linn a mbeidh feidhm 
ag na bearta dá bhforáiltear le Rialachán 
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(AE) 2021/953. 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 
ndéanfar na comhairliúcháin sin i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar 
síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. 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.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Ós rud é gurb é Deimhniú 
Digiteach COVID an Aontais mar bhonn 
don tsaorghluaiseacht shábháilte agus 
don chomhordú ar leibhéal an Aontais, tá 
sé tábhachtach go gcuirfear chun feidhme 
é ar bhealach comhsheasmhach go 
háirithe maidir leis na rialacha a 
bhaineann le leanaí agus le daoine óga 
atá faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 1 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. In Airteagal 1, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘2a. Tá feidhm aige maidir le húsáid 
dheimhnithe idir-inoibritheacha COVID-
19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil agus 
téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID 
AE) a eisiúint agus a fhíorú, agus chun 
go nglacfaí leo, mar a bhunaítear le 
Rialachán (AE) 2021/953, le linn na 
tréimhse ón 1 Iúil 2021 go dtí an 28 
Feabhra 2023 (‘an tréimhse thagartha’).’

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 3 – mír 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) In Airteagal 3, cuirtear isteach an 
mhír 11a seo a leanas:
‘11a. I gcás ina measfaidh an 
Coimisiún, ar bhonn an chruthúnais 
eolaíoch atá ar fáil agus na staide 
eipidéimeolaíche san Aontais i ndáil le 
paindéim COVID-19, gur gá leanúint 
d’úsáid Dheimhniú Digiteach COVID AE 
a éileamh, glacfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le 
hAirteagal 12 chun leasú a dhéanamh ar 
an tréimhse thagartha a shonraítear i 
bhfomhír 2a d’Airteagal 1 dá réir sin. Le 
haon leasú den sórt sin, ní fhéadfar ach 
síneadh suas le 4 mhí a chur leis an 
tréimhse thagartha, agus ní fhéadfar 
síneadh go dtí dáta níos faide amach ná 
an 30 Meitheamh 2023 a chur leis an 
tréimhse thagartha.’

Leasú 8
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 5 – mír 5 – fomhír 1

An téacs atá ann Leasú

(a a) In Airteagal 5 mír 5, cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad an dara 
fomhír:

5. Srianta ar an tsaorghluaiseacht arna gcur 
i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, 
chun leathadh SARS-CoV-2 a theorannú, i 
gcás ina nglacfaidh Ballstáit le cruthúnas 
vacsaínithe chun na srianta sin a 
tharscaoileadh, glacfaidh siad freisin, faoi 
na coinníollacha céanna, le deimhnithe 
vacsaínithe arna n-eisiúint ag Ballstáit eile 
i gcomhréir leis an Rialachán seo i ndáil le 
vacsaín in aghaidh COVID-19 ar 
deonaíodh údarú margaíochta di de bhun 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004.

‘5. Srianta ar an tsaorghluaiseacht arna 
gcur i bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, chun leathadh SARS-CoV-2 a 
theorannú, i gcás ina nglacfaidh Ballstáit le 
cruthúnas vacsaínithe chun na srianta sin a 
tharscaoileadh, glacfaidh siad freisin, faoi 
na coinníollacha céanna, le deimhnithe 
vacsaínithe arna n-eisiúint ag Ballstáit eile 
i gcomhréir leis an Rialachán seo i ndáil le 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 ar 
deonaíodh údarú margaíochta dóibh de 
bhun Rialachán (CE) Uimh. 726/2004, nó i 
ndáil le vacsaíní a bhfuil an nós imeachta 
maidir le liostáil úsáide éigeandála de 
chuid EDS curtha i gcrích ina leith.’

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=GA))

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 11 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

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

1. Gan dochar d’inniúlacht na 
mBallstát srianta a fhorchur ar fhorais 
sláinte poiblí, i gcás ina nglacfaidh 
Ballstáit le deimhnithe vacsaínithe, 
deimhnithe tástála lena léirítear toradh 
diúltach nó deimhnithe téarnaimh, 

‘1. Gan dochar d’inniúlacht na 
mBallstát srianta a fhorchur ar fhorais 
sláinte poiblí, i gcás ina nglacfaidh 
Ballstáit le deimhnithe vacsaínithe, 
deimhnithe tástála lena léirítear toradh 
diúltach nó deimhnithe téarnaimh, 
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staonfaidh siad ó shrianta breise taistil a 
fhorchur ar an tsaorghluaiseacht, amhail 
tástáil bhreise le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2 a bhaineann le taisteal nó 
coraintín nó féinleithlisiú a bhaineann le 
taisteal, ach amháin más amhlaidh go 
bhfuil na srianta sin riachtanach agus 
comhréireach chun an tsláinte phoiblí a 
chosaint mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19, agus fianaise eolaíoch atá ar 
fáil á cur san áireamh freisin, lena n-
áirítear sonraí eipidéimeolaíocha arna 
bhfoilsiú ag ECDC ar bhonn Mholadh 
(AE) 2020/1475. Gan dochar d’inniúlacht 
na mBallstát srianta a fhorchur ar fhorais 
sláinte poiblí, i gcás ina nglacfaidh 
Ballstáit le deimhnithe vacsaínithe, 
deimhnithe tástála lena léirítear toradh 
diúltach nó deimhnithe téarnaimh, 
staonfaidh siad ó shrianta breise taistil a 
fhorchur ar an tsaorghluaiseacht, amhail 
tástáil bhreise le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2 a bhaineann le taisteal nó 
coraintín nó féinleithlisiú a bhaineann le 
taisteal, ach amháin más amhlaidh go 
bhfuil na srianta sin riachtanach agus 
comhréireach chun an tsláinte phoiblí a 
chosaint mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19, agus fianaise eolaíoch atá ar 
fáil á cur san áireamh freisin, lena n-
áirítear sonraí eipidéimeolaíocha arna 
bhfoilsiú ag ECDC ar bhonn Mholadh 
(AE) 2020/1475.

staonfaidh siad ó shrianta breise taistil a 
fhorchur ar an tsaorghluaiseacht, agus aird 
á tabhairt ar shonraí eipidéimeolaíocha 
arna bhfoilsiú ag ECDC ar bhonn Mholadh 
(AE) 2020/1475.’

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=GA))

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 b (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 11 – mír 3

An téacs atá ann Leasú

(5b) In Airteagal 11, cuirtear an méid 
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seo a leanas in ionad mhír 3:
3. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún 
agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi 
eisiúint na ndeimhnithe agus faoi 
choinníollacha ghlactha leis na 
deimhnithe dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1), lena n-áirítear na vacsaíní in 
aghaidh COVID-19 a nglacfaidh siad leo 
de bhun an dara fomhír d’Airteagal 5(5).

‘3. Déanfaidh na Ballstáit aon 
bheartais náisiúnta maidir le glacadh na 
ndeimhnithe dá dtagraítear in Airteagal 
3(1) chun críocha taistil a ailíniú chomh 
dlúth agus is féidir leis na coinníollacha a 
leagtar amach i Moladh (AE) 2022/107 
ón gComhairle an 25 Eanáir 2022 (‘an 
moladh’) maidir le cur chuige 
comhordaithe chun saorghluaiseacht 
shábháilte a éascú le linn phaindéim 
COVID-19 nó, i gcás athruithe amach 
anseo, leis an moladh leasaithe nó 
infheidhme is déanaí. Áirítear leis sin 
glacadh deimhnithe tástála bunaithe ar 
gach cineál tástála a mheastar a bheith 
incháilithe sa Mholadh, glacadh na 
gcineálacha éagsúla tástálacha le 
haghaidh a dtréimhse bailíochta iomlán 
mar a shonraítear sa Mholadh, agus 
glacadh deimhnithe vacsaínithe agus 
deimhnithe téarnaimh faoi na 
coinníollacha agus ar feadh na tréimhse 
iomláine mar a shonraítear sa Mholadh. 
Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún agus na 
Ballstáit eile ar an eolas faoi aon 
mhaoluithe chun críocha taistil ó na 
coinníollacha glactha a aontaíodh sa 
Mholadh agus dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1), lena n-áirítear na vacsaíní in 
aghaidh COVID-19 a ghlacfaidh siad de 
bhun an dara fomhír d’Airteagal 5(5) den 
Rialachán seo, trí údar cuí a thabhairt 
maidir leis an ngá atá le maolú den sórt 
chun an tsláinte phoiblí a chosaint.’

((https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/GA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&from=GA))

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 c (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 11 – mír 4 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5c) In Airteagal 11, cuirtear an mhír 
seo a leanas leis:
‘4a. Staonfaidh na Ballstáit ón 
Rialachán seo a úsáid chun tuilleadh 
srianta a thabhairt isteach chun críocha 
intíre’;
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NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun 
deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil 
agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a 
fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le 
linn phaindéim COVID-19
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SEASAMH I bhFOIRM LEASUITHE ÓN gCOISTE UM AN gCOMHSHAOL, UM 
SHLÁINTE PHOIBLÍ AGUS UM SHÁBHÁILTEACHT BIA

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 lena leasaítear 
Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i 
ndáil le vacsaíniú, tástáil agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a 
fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le linn phaindéim 
COVID-19
(COM(2022)0050 – C9-0031/2022 – 2022/0031(COD))

Thar ceann an Choiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia: 
Pascal Canfin (rapóirtéir)

LEASUITHE

Déanann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia na 
leasuithe seo a leanas a chur faoi bhráid an Choiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus 
um Ghnóthaí Baile, mar an coiste atá freagrach:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) De réir Rialachán (AE) 2021/953, 
eiseofar deimhnithe tástála bunaithe ar dhá 
chineál tástála le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2, eadhon tástálacha 
aimpliúcháin mhóilínigh aigéid 
núicléasaigh (‘NAAT’), lena n-áirítear na 
tástálacha sin ina n-úsáidtear imoibriú 
slabhrúil polaiméaráise cúl-trascrioptáise 
(RT-PCR) agus mearthástálacha antaiginí, 
ar tástálacha iad a bhraitheann ar phróitéiní 
víreasacha (antaiginí) a bhrath trí úsáid a 
bhaint as imdhíonmheasúnacht sreafa 
chliathánaigh agus a chuireann torthaí ar 
fáil i níos lú ná 30 nóiméad, ar choinníoll 
gurb iad gairmithe sláinte nó pearsanra 

(2) De réir Rialachán (AE) 2021/953, 
eiseofar deimhnithe tástála bunaithe ar dhá 
chineál tástála le haghaidh ionfhabhtú 
SARS-CoV-2, eadhon tástálacha 
aimpliúcháin mhóilínigh aigéid 
núicléasaigh (‘NAAT’), lena n-áirítear na 
tástálacha sin ina n-úsáidtear imoibriú 
slabhrúil polaiméaráise cúl-trascrioptáise 
(RT-PCR) agus mearthástálacha antaiginí, 
ar tástálacha iad a bhraitheann ar phróitéiní 
víreasacha (antaiginí) a bhrath trí úsáid a 
bhaint as imdhíonmheasúnacht sreafa 
chliathánaigh agus a chuireann torthaí ar 
fáil i níos lú ná 30 nóiméad, ar choinníoll 
gurb iad gairmithe sláinte nó pearsanra 
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tástála oilte a dhéanann na tástálacha. Mar 
sin féin, ní chumhdaítear le Rialachán (AE) 
2021/953 measúnachtaí antaigineacha, 
amhail measúnachtaí imdhíonsúiteachta 
einsímnasctha nó imdhíonmheasúnachtaí 
uathoibrithe, lena ndéantar tástáil le 
haghaidh antaiginí i suíomh saotharlainne. 
Ó mhí Iúil 2021 i leith, an mheitheal 
theicniúil um thástálacha diagnóiseacha 
COVID-19 atá freagrach as nuashonruithe 
a ullmhú ar liosta coiteann de 
mhearthástálacha antaiginí COVID-19, ar 
liosta é atá comhaontaithe ag an gCoiste 
Slándála Sláinte a bunaíodh le hAirteagal 
17 de Chinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, déanann sí athbhreithniú 
freisin ar thograí a chuireann na Ballstáit 
agus monaróirí chun cinn le haghaidh 
measúnachtaí antaiginí COVID-19 i 
saotharlanna. Déantar measúnú ar na tograí 
sin i gcomparáid leis na critéir a úsáidtear 
le haghaidh mearthástálacha antaiginí, agus 
tá liosta bunaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte de na measúnachtaí antaiginí i 
saotharlann a chomhlíonann na critéir sin. 
Mar thoradh air sin, agus chun iarracht a 
dhéanamh raon feidhme na gcineálacha 
éagsúla tástálacha diagnóiseacha a leathnú, 
ar tástálacha iad a fhéadfar a úsáid mar 
bhonn chun Deimhniú Digiteach COVID 
AE a eisiúint, ba cheart an sainmhíniú ar 
mhearthástálacha antaiginí a oiriúnú chun 
measúnachtaí antaiginí i saotharlanna a 
chur san áireamh. Ba cheart, dá bhrí sin, na 
Ballstáit a bheith in ann deimhnithe tástála 
a eisiúint ar bhonn na dtástálacha antaiginí 
a áirítear i liosta coiteann an Aontais, ar 
liosta é atá comhaontaithe ag an gCoiste 
Slándála Sláinte mar liosta a chomhlíonann 
na critéir cháilíochta atá leagtha síos agus a 
dhéantar a nuashonrú go tráthrialta.

tástála oilte a dhéanann na tástálacha. Mar 
sin féin, ní chumhdaítear le Rialachán (AE) 
2021/953 measúnachtaí antaigineacha, 
amhail measúnachtaí imdhíonsúiteachta 
einsímnasctha nó imdhíonmheasúnachtaí 
uathoibrithe, lena ndéantar tástáil le 
haghaidh antaiginí i suíomh saotharlainne. 
Ó mhí Iúil 2021 i leith, an mheitheal 
theicniúil um thástálacha diagnóiseacha 
COVID-19 atá freagrach as nuashonruithe 
a ullmhú ar liosta coiteann de 
mhearthástálacha antaiginí COVID-19, ar 
liosta é atá comhaontaithe ag an gCoiste 
Slándála Sláinte a bunaíodh le hAirteagal 
17 de Chinneadh Uimh. 1082/2013/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle, déanann sí athbhreithniú 
freisin ar thograí a chuireann na Ballstáit 
agus monaróirí chun cinn le haghaidh 
measúnachtaí antaiginí COVID-19 i 
saotharlanna. Déantar measúnú ar na tograí 
sin i gcomparáid leis na critéir a úsáidtear 
le haghaidh mearthástálacha antaiginí, agus 
tá liosta bunaithe ag an gCoiste Slándála 
Sláinte de na measúnachtaí antaiginí i 
saotharlann a chomhlíonann na critéir sin. 
Mar thoradh air sin, agus chun iarracht a 
dhéanamh raon feidhme na gcineálacha 
éagsúla tástálacha diagnóiseacha a leathnú, 
ar tástálacha iad a fhéadfar a úsáid mar 
bhonn chun Deimhniú Digiteach COVID 
AE a eisiúint, ba cheart an sainmhíniú ar 
mhearthástálacha antaiginí a oiriúnú chun 
measúnachtaí antaiginí i saotharlanna a 
chur san áireamh. Ba cheart, dá bhrí sin, na 
Ballstáit a bheith in ann deimhnithe tástála 
a eisiúint ar bhonn na dtástálacha antaiginí 
a áirítear i liosta coiteann an Aontais, ar 
liosta é atá comhaontaithe ag an gCoiste 
Slándála Sláinte mar liosta a chomhlíonann 
na critéir cháilíochta atá leagtha síos agus a 
dhéantar a nuashonrú go tráthrialta. I 
ngeall ar thástálacha antaiginí a úsáid 
chun deimhnithe téarnaimh a eisiúint de 
bhun Rialachán Tarmligthe (AE) 
2022/256 ón gCoimisiún, is mó an baol go 
ndéanfar na deimhnithe sin a eisiúint ar 
bhonn tástálacha bréagdheimhnithe. Dá 
bhrí sin, ba cheart a thuiscint nach bhfuil 
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úsáid tástálacha antaiginí ar mhaithe leis 
na deimhnithe sin a eisiúint ag na 
Ballstáit ach ina fhéidearthacht i gcás ina 
bhfuil tástálacha NAAT gann toisc líon 
ard ionfhabhtuithe a bheith sa limistéar 
lena mbaineann nó ar chúis eile.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Go háirithe i bhfianaise theacht 
chun cinn athraitheach nua SARS-CoV-2 
ar díol imní iad, is gné ríthábhachtach sa 
chomhrac i gcoinne phaindéim COVID-19 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 a fhorbairt 
agus staidéar leanúnach a dhéanamh orthu. 
Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach 
rannpháirtíocht saorálaithe i dtrialacha 
cliniciúla a éascú, is é sin le rá, staidéir a 
dhéantar chun sábháilteacht nó 
éifeachtúlacht leighis a imscrúdú, vacsaín 
in aghaidh COVID-19, cuir i gcás. Tá ról 
bunúsach ag an taighde cliniciúil i 
bhforbairt vacsaíní, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, rannpháirtíocht shaorálach i dtrialacha 
cliniciúla a spreagadh. Dá mbainfí an 
rochtain ar Dheimhnithe Digiteacha 
COVID AE de shaorálaithe, d’fhéadfaí sé 
sin a bheith ina dhídhreasú mór maidir le 
páirt a ghlacadh i dtrialacha cliniciúla, rud 
a chuirfeadh moill ar thabhairt i gcrích na 
dtrialacha sin agus a d’imreodh tionchar 
diúltach ar an tsláinte phoiblí i gcoitinne. 
Ina theannta sin, ba cheart sláine na 
dtrialacha cliniciúla, lena n-áirítear ó 
thaobh dalladh sonraí agus rúndacht sonraí 
de, a chaomhnú chun bailíocht na dtorthaí 
a áirithiú. Ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí 
sin, gur féidir leis na Ballstáit Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE a eisiúint do 
rannpháirtithe i dtrialacha cliniciúla, ar 
trialacha cliniciúla iad atá formheasta ag 
coistí eiticiúla agus údaráis inniúla na 

(4) Go háirithe i bhfianaise theacht 
chun cinn athraitheach nua SARS-CoV-2 
ar díol imní iad, is gné ríthábhachtach sa 
chomhrac i gcoinne phaindéim COVID-19 
vacsaíní in aghaidh COVID-19 a fhorbairt 
agus staidéar leanúnach a dhéanamh orthu. 
Sa chomhthéacs sin, tá sé tábhachtach 
rannpháirtíocht saorálaithe i dtrialacha 
cliniciúla a éascú, is é sin le rá, staidéir a 
dhéantar chun sábháilteacht nó 
éifeachtúlacht leighis a imscrúdú, vacsaín 
in aghaidh COVID-19, cuir i gcás. Tá ról 
bunúsach ag an taighde cliniciúil i 
bhforbairt vacsaíní, agus ba cheart, dá bhrí 
sin, rannpháirtíocht shaorálach i dtrialacha 
cliniciúla a spreagadh. Dá mbainfí an 
rochtain ar Dheimhnithe Digiteacha 
COVID AE de shaorálaithe, d’fhéadfadh 
sé sin a bheith ina dhídhreasú mór maidir 
le páirt a ghlacadh i dtrialacha cliniciúla, 
rud a chuirfeadh moill ar thabhairt i gcrích 
na dtrialacha sin agus a d’imreodh tionchar 
diúltach ar an tsláinte phoiblí i gcoitinne. 
Ina theannta sin, ba cheart sláine na 
dtrialacha cliniciúla, lena n-áirítear ó 
thaobh dalladh sonraí agus rúndacht sonraí 
de, a chaomhnú chun bailíocht na dtorthaí 
a áirithiú. Ba cheart a shoiléiriú, dá bhrí 
sin, gur féidir leis na Ballstáit Deimhnithe 
Digiteacha COVID AE a eisiúint do 
rannpháirtithe i dtrialacha cliniciúla, ar 
trialacha cliniciúla iad atá formheasta ag 
coistí eiticiúla agus údaráis inniúla na 
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mBallstát, is cuma cé acu an vacsaín 
fhéideartha in aghaidh COVID-19 nó, 
ionas nach mbainfear an bonn de na 
staidéir, an dáileog a tugadh don ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. Ina theannta 
sin, ba cheart a shoiléiriú go bhféadfaidh 
Ballstáit eile glacadh le deimhnithe 
vacsaínithe le haghaidh vacsaíní in aghaidh 
COVID-19 atá ag dul faoi thrialacha 
cliniciúla chun srianta ar shaorghluaiseacht 
a tharscaoileadh, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19. Má dheonaítear údarú 
margaíochta ina dhiaidh sin de bhun 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 do 
vacsaín in aghaidh COVID-19 atá ag dul 
faoi thrialacha cliniciúla, tiocfaidh 
deimhnithe vacsaínithe le haghaidh na 
vacsaíne sin, ón tráth sin i leith, faoi raon 
feidhme na chéad fhomhíre 
d’Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 
2021/953. Chun cur chuige comhleanúnach 
a áirithiú, ba cheart é a thabhairt de 
chumhacht don Choimisiún a iarraidh ar an 
gCoiste Slándála Sláinte, ar an Lárionad 
Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
(ECDC) nó ar an nGníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach (EMA) treoir a eisiúint 
maidir le glacadh le deimhnithe a eisítear le 
haghaidh vacsaín in aghaidh COVID-19 
atá ag dul faoi thrialacha cliniciúla ach 
nach bhfuil údarú margaíochta faighte aici 
go fóill, treoir lenar cheart na critéir 
eiticiúla agus eolaíocha is gá chun trialacha 
cliniciúla a dhéanamh a chur san áireamh.

mBallstát, is cuma cé acu an vacsaín 
fhéideartha in aghaidh COVID-19 nó, 
ionas nach mbainfear an bonn de na 
staidéir, an dáileog a tugadh don ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. Ina theannta 
sin, ba cheart a shoiléiriú go bhféadfaidh 
Ballstáit eile glacadh le deimhnithe 
vacsaínithe le haghaidh vacsaíní in aghaidh 
COVID-19 atá ag dul faoi thrialacha 
cliniciúla chun srianta ar shaorghluaiseacht 
a tharscaoileadh, i gcomhréir le dlí an 
Aontais, mar fhreagairt ar phaindéim 
COVID-19. Níor cheart bailíocht na 
ndeimhnithe vacsaínithe sin a bheith níos 
faide ná an deimhniú arna eisiúint 
bunaithe ar tháirgí atá formheasta ag 
EMA. I ndáil leis sin, is inniúlacht de 
chuid na mBallstát é deimhnithe vacsaíne 
a eisiúint do rannpháirtithe i dtrialacha 
cliniciúla le haghaidh vacsaíní COVID-19 
agus glacadh leis na deimhnithe sin. Má 
dheonaítear údarú margaíochta ina dhiaidh 
sin de bhun Rialachán (CE) Uimh. 
726/2004 do vacsaín in aghaidh COVID-19 
atá ag dul faoi thrialacha cliniciúla, 
tiocfaidh deimhnithe vacsaínithe le 
haghaidh na vacsaíne sin, ón tráth sin i 
leith, faoi raon feidhme na chéad fhomhíre 
d’Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 
2021/953. Chun cur chuige comhleanúnach 
a áirithiú, ba cheart é a thabhairt de 
chumhacht don Choimisiún a iarraidh ar an 
gCoiste Slándála Sláinte, ar an Lárionad 
Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
(ECDC) nó ar an nGníomhaireacht 
Leigheasra Eorpach (EMA) treoir a eisiúint 
maidir le glacadh le deimhnithe a eisítear le 
haghaidh vacsaín in aghaidh COVID-19 
atá ag dul faoi thrialacha cliniciúla ach 
nach bhfuil údarú margaíochta faighte aici 
go fóill, treoir lenar cheart na critéir 
eiticiúla agus eolaíocha is gá chun trialacha 
cliniciúla a dhéanamh a chur san áireamh. I 
gcás meastóireacht dhiúltach ar iarratas 
ar údarú margaíochta, nó má shonraíonn 
an chuideachta chógaisíochta i dtrácht 
nach bhfuil sé ar intinn aici iarratas a 
dhéanamh ar údarú margaíochta de bhun 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004, ba 
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cheart deireadh a chur le bailíocht an 
deimhnithe.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Mar thoradh air sin, ní féidir a 
eisiamh go leanfaidh na Ballstáit de 
cheangal a chur ar shaoránaigh an Aontais 
atá ag feidhmiú a gceart chun 
saorghluaiseachta cruthúnas ar 
vacsaíntástáil a, nó téarnamh ó COVID-19 
a thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, rud atá ina 
bhealach éifeachtach slán chun cruthúnas i 
leith stádas COVID-19 daoine a léiriú, 
agus a chosnaíonn an phríobháideacht 
freisin. San am céanna, ós rud é gur cheart 
deireadh a chur le haon srian ar 
shaorghluaiseacht daoine laistigh den 
Aontas, ar srianta iad a cuireadh i 
bhfeidhm chun leathadh SARS-CoV-2 a 
theorannú, lena n-áirítear an ceanglas chun 
Deimhnithe Digiteacha COVID AE a 
thaispeáint, ba cheart síneadh 12 mhí a 
chur le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 
2021/953. Ina theannta sin, níor cheart an 
tuiscint a bhaint as an síneadh ar an 
Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, go háirithe na Ballstáit sin a 
chuirfidh deireadh le bearta sláinte poiblí 
náisiúnta, srianta saorghluaiseachta a 
choinneáil nó a fhorchur. An chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 

(8) Mar thoradh air sin, ní féidir a 
eisiamh go leanfaidh na Ballstáit de 
cheangal a chur ar shaoránaigh an Aontais 
atá ag feidhmiú a gceart chun 
saorghluaiseachta cruthúnas ar vacsaín, 
tástáil nó téarnamh ó COVID-19 a 
thaispeáint tar éis an 30 Meitheamh 2022, 
an dáta a rachaidh Rialachán (AE) 
2021/953 in éag. Dá bhrí sin, i gcás ina 
mbeidh srianta áirithe ar shaorghluaiseacht 
bunaithe ar an tsláinte phoiblí fós i 
bhfeidhm tar éis an 30 Meitheamh 2022, tá 
sé tábhachtach nach mbainfear an deis de 
shaoránaigh an Aontais ná dá mbaill 
teaghlaigh úsáid a bhaint as a nDeimhnithe 
Digiteacha COVID AE, rud atá ina 
bhealach éifeachtach slán chun cruthúnas i 
leith stádas COVID-19 daoine a léiriú, 
agus a chosnaíonn an phríobháideacht 
freisin. Ba cheart úsáid Dheimhnithe 
Digiteacha COVID AE a bheith 
comhréireach leis an staid 
eipidéimeolaíoch agus leis na rioscaí 
gaolmhara don tsláinte phoiblí. Ós rud é 
gur cheart deireadh a chur le haon srian ar 
shaorghluaiseacht daoine laistigh den 
Aontas, ar srianta iad a cuireadh i 
bhfeidhm chun leathadh SARS-CoV-2 a 
theorannú, lena n-áirítear an ceanglas chun 
Deimhnithe Digiteacha COVID AE a 
thaispeáint, ba cheart síneadh le cur i 
bhfeidhm Rialachán (AE) 2021/953 a 
theorannú go 12 mhí agus faoi réir 
meastóireacht mheántéarma ba cheart go 
mbeadh féidearthacht ann an Rialachán a 
tharraingt siar bunaithe ar mholadh ó 
ECDC agus ón gCoiste Slándála Sláinte 
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Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh arna 
tarmligean chuig an gCoimisiún de bhun 
Rialachán (AE) 2021/953, ba cheart 
síneadh a chur leis an gcumhacht sin ar an 
gcuma chéanna. Is gá a áirithiú gur féidir 
córas Dheimhniú Digiteach COVID AE a 
oiriúnú don dul chun cinn eolaíoch maidir 
le paindéim COVID-19 a choinneáil faoi 
smacht.

(HSC). Ina theannta sin, níor cheart an 
tuiscint a bhaint as an síneadh ar an 
Rialachán sin go gceanglófar ar na 
Ballstáit, nó go molfar dóibh, go háirithe 
na Ballstáit sin a chuirfidh deireadh le 
bearta sláinte poiblí náisiúnta, srianta 
saorghluaiseachta a choinneáil nó a 
fhorchur. An chumhacht chun gníomhartha 
a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh arna tarmligean chuig an 
gCoimisiún de bhun Rialachán (AE) 
2021/953, ba cheart síneadh a chur leis an 
gcumhacht sin ar an gcuma chéanna. Is gá 
a áirithiú gur féidir córas Dheimhniú 
Digiteach COVID an Aontais a oiriúnú 
d’fhianaise nua maidir le héifeachtúlacht 
theicneolaíochtaí sláinte COVID-19 agus 
don dul chun cinn eolaíoch maidir le 
paindéim COVID-19 a choinneáil faoi 
smacht.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

“(b) faisnéis faoin vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus líon na ndáileog a tugadh 
don sealbhóir, beag beann ar an mBallstát 
inar tugadh iad;’;

‘(b) faisnéis faoin vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus líon na ndáileog de 
vacsaíní COVID-19 a tugadh don 
sealbhóir, gan beann ar an mBallstát inar 
tugadh iad;’;

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe b
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 5 – mír 5 – fomhír 3 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
vacsaínithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 3(1) a eisiúint freisin do 
dhaoine atá ag glacadh páirt i dtrialacha 
cliniciúla a bhaineann le vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus atá formheasta ag coistí 
eiticiúla agus údaráis inniúla na mBallstát, 
is cuma cé acu an vacsaín fhéideartha nó 
an dáileog le haghaidh an ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. An fhaisnéis 
faoin vacsaín in aghaidh COVID-19 atá le 
cur san áireamh sa deimhniú vacsaínithe i 
gcomhréir leis na réimsí sonraí sonracha a 
leagtar amach i bpointe 1 den Iarscríbhinn, 
ní bhainfidh an fhaisnéis sin an bonn de 
shláine na trialach cliniciúla. Féadfaidh 
Ballstáit glacadh le deimhnithe vacsaínithe 
a eisíonn Ballstáit eile i gcomhréir leis an 
mír seo chun srianta ar an 
tsaorghluaiseacht a cuireadh i bhfeidhm, i 
gcomhréir le dlí an Aontais, chun teorainn 
a chur le leathadh SARS-CoV2, a 
tharscaoileadh.’;

‘Féadfaidh na Ballstáit deimhnithe 
vacsaínithe dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 3(1) a eisiúint freisin do 
dhaoine atá ag glacadh páirt i dtrialacha 
cliniciúla a bhaineann le vacsaín in aghaidh 
COVID-19 agus atá formheasta ag coistí 
eiticiúla agus údaráis inniúla na mBallstát, 
is cuma cé acu an vacsaín fhéideartha nó 
an dáileog le haghaidh an ghrúpa 
cóimheasa a tugadh dóibh. An fhaisnéis 
faoin vacsaín in aghaidh COVID-19 atá le 
cur san áireamh sa deimhniú vacsaínithe i 
gcomhréir leis na réimsí sonraí sonracha a 
leagtar amach i bpointe 1 den Iarscríbhinn, 
ní bhainfidh an fhaisnéis sin an bonn de 
shláine na trialach cliniciúla. Ní mhairfidh 
bailíocht na ndeimhnithe vacsaínithe sin, 
arna n-eisiúint ag na Ballstáit, níos faide 
ná na deimhnithe vacsaínithe arna n-
eisiúint de bhun Airteagal 5(5) de 
Rialachán (AE) 2021/953.  Áireofar sna 
deimhnithe sin faisnéis maidir le céim na 
trialach cliniciúla agus stádas na trialach 
cliniciúla. Féadfaidh Ballstáit glacadh le 
deimhnithe vacsaínithe a eisíonn Ballstáit 
eile i gcomhréir leis an mír seo chun 
srianta ar an tsaorghluaiseacht a cuireadh i 
bhfeidhm, i gcomhréir le dlí an Aontais, 
chun teorainn a chur le leathadh SARS-
CoV2, a tharscaoileadh. Má dheonaítear 
údarú margaíochta ina dhiaidh sin de 
bhun Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 do 
vacsaín in aghaidh COVID-19 atá ag dul 
faoi thrialacha cliniciúla, tiocfaidh 
deimhnithe vacsaínithe le haghaidh na 
vacsaíne sin, ón tráth sin i leith, faoi raon 
feidhme na chéad fhomhíre 
d’Airteagal 5(5) de Rialachán (AE) 
2021/953. I gcás meastóireacht dhiúltach 
ar an iarratas ar údarú margaíochta don 
táirge sonrach, nó i gcás ina luann an 
chuideachta chógaisíochta atá ann 
cheana nach bhfuil sé i gceist aici iarratas 
a dhéanamh ar údarú margaíochta, 
scoirfear de bhailíocht an deimhnithe.’;
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 11 a – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

“4. Ar bhonn na treorach a fuarthas de 
bhun Airteagal 3(11), tugtar de chumhacht 
don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun 
mír 1 den Airteagal seo agus pointe (c) 
d’Airteagal 3(1) a leasú chun foráil a 
dhéanamh maidir leis an deimhniú 
téarnaimh a eisiúint ar bhonn tástáil 
dhearfach antaiginí, tástáil antasubstainte, 
lena n-áiritear tástáil shéireolaíoch le 
haghaidh antasubstaintí i gcoinne SARS-
CoV2, nó aon mhodh eile atá bailíochtaithe 
go heolaíoch. Le ghníomhartha tarmligthe 
den sórt sin, déanfar pointe 3 den 
Iarscríbhinn a leasú freisin, trí na réimsí 
sonraí a thagann faoi na catagóirí sonraí 
pearsanta dá dtagraítear i bpointí (b) agus 
(c) de mhír 2 den Airteagal seo a chur leis, 
a mhodhnú nó a bhaint.’;

‘4. Ar bhonn na treorach a fuarthas de 
bhun Airteagal 3(11), moltaí ó ECDC 
agus, i gcás inarb ábhartha, ó 
ghníomhaireachtaí eile de chuid an 
Aontais, bunaithe ar an bhfianaise 
eolaíoch is déanaí, tugtar de chumhacht 
don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 12 chun 
mír 1 den Airteagal seo agus pointe (c) 
d’Airteagal 3(1) a leasú chun foráil a 
dhéanamh maidir leis an deimhniú 
téarnaimh a eisiúint ar bhonn tástáil 
dhearfach antaiginí, tástáil antasubstainte, 
lena n-áiritear tástáil shéireolaíoch le 
haghaidh antasubstaintí i gcoinne SARS-
CoV2, nó aon mhodh eile atá bailíochtaithe 
go heolaíoch. Le gníomhartha tarmligthe 
den sórt sin, déanfar pointe 3 den 
Iarscríbhinn a leasú freisin, trí na réimsí 
sonraí a thagann faoi na catagóirí sonraí 
pearsanta dá dtagraítear i bpointí (b) agus 
(c) de mhír 2 den Airteagal seo a chur leis, 
a mhodhnú nó a bhaint.’;

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 a (nua)
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 16 – mír 2

An téacs atá ann Leasú

(7a) in Airteagal 16, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 2:

2. Faoin 31 Márta 2022, cuirfidh an ‘2. Faoin 31 Nollaig 2022, cuirfidh an 
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Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Coimisiún tuarascáil ar chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Cuimseofar sa tuarascáil sin, go háirithe, 
measúnú ar thionchar an Rialacháin seo ar 
éascú na saorghluaiseachta, lena n-áirítear 
ar an taisteal agus ar an turasóireacht agus 
ar an méid a ghlactar leis na cineálacha 
éagsúla vacsaíne, ar chearta bunúsacha, 
agus an neamh-idirdhealú, agus ar chosaint 
sonraí pearsanta le linn phaindéim COVID-
19.

Cuimseofar sa tuarascáil, go háirithe, 
measúnú ar chomhréireacht agus ar 
thionchar an Rialacháin seo ar éascú na 
saorghluaiseachta, lena n-áirítear ar an 
taisteal agus ar an turasóireacht agus ar an 
méid a ghlactar leis na cineálacha éagsúla 
vacsaíne, ar chearta bunúsacha, agus an 
neamh-idirdhealú, agus ar chosaint sonraí 
pearsanta le linn phaindéim COVID-19.

Féadfaidh tograí reachtacha a bheith ag 
gabháil leis an tuarascáil, go háirithe 
chun tréimhse chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo a fhadú, agus éabhlóid na 
staide eipidéimeolaí i ndáil le paindéim 
COVID-19 á cur san áireamh.

Ag gabháil leis an measúnú beidh moladh 
ó ECDC agus ó HSC maidir le cibé acu 
an Rialachán a tharraingt siar tar éis na 
tréimhse tosaigh 6 mhí den síneadh nó 
tréimhse chur i bhfeidhm an Rialacháin 
seo a fhadú suas le 12 mhí;’

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8
Rialachán (AE) 2021/953
Airteagal 17 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

‘Beidh feidhm aige ón 1 Iúil 2021 go dtí an 
30 Meitheamh 2023.’;

‘Beidh feidhm aige ón 1 Iúil 2021 go dtí an 
30 Meitheamh 2023, agus féadfar é a 
tharraingt siar tar éis 6 mhí de bhun 
mheastóireacht agus mholadh ECDC 
agus HSC.’;

NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal lena leasaítear Rialachán (AE) 2021/953 maidir le creat chun 
deimhnithe idir-inoibritheacha COVID-19 i ndáil le vacsaíniú, tástáil 
agus téarnamh (Deimhniú Digiteach COVID AE) a eisiúint agus a 
fhíorú, agus chun go nglacfaí leo, chun an tsaorghluaiseacht a éascú le 
linn phaindéim COVID-19
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