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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

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le táirgí innealra
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(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(2021)0202),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0145/2021),

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

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 22 Meán 
Fómhair 20211,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 
an Tomhaltóra (A9-0141/2022),

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

1 IO C 517, 22.12.2021, lch. 67.
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) In Airteagal 4 de Rialachán (AE) 
2019/1020 leagtar síos cúraimí oibreoirí 
eacnamaíocha maidir le táirgí atá faoi 
réir reachtaíocht chomhchuibhithe áirithe 
de chuid an Aontais. Foráiltear leis 
freisin nach gcuirfear táirgí den sórt sin 
ar an margadh ach amháin má tá oibreoir 
eacnamaíoch bunaithe san Aontas atá 
freagrach as na cúraimí sin. Áirítear 
Treoir 2006/42/CE ar an reachtaíocht 
chomhchuibhithe sin de chuid an 
Aontais. Mar thoradh, ní fhéadfar táirgí 
innealra atá cumhdaithe ag an Rialachán 
seo a chur ar an margadh ach amháin má 
tá oibreoir eacnamaíoch bunaithe san 
Aontas, ar oibreoir é atá freagrach as na 
cúraimí a leagtar amach in Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) 2019/1020 i dtaca leo.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) I gcás ina bhféadfaidh tomhaltóir na 
táirgí innealra a úsáid, is é sin le rá, 
oibreoir neamhghairmiúil, ba cheart don 
mhonaróir a chur san áireamh nach bhfuil 
an t-eolas agus an taithí chéanna ag an 
tomhaltóir maidir le táirgí innealra a 
láimhseáil i ndearadh agus i dtógáil na 
dtáirgí. Beidh feidhm leis an méid sin 
freisin i gcás ina mbainfear gnáth-úsáid as 
táirge innealra chun seirbhís a sholáthar do 
thomhaltóir.

(10) I gcás ina bhféadfaidh tomhaltóir na 
táirgí innealra a úsáid, is é sin le rá, 
oibreoir neamhghairmiúil, ba cheart don 
mhonaróir a chur san áireamh nach bhfuil 
an t-eolas agus an taithí chéanna ag an 
tomhaltóir maidir le táirgí innealra a 
láimhseáil i ndearadh agus i dtógáil na 
dtáirgí, agus ba cheart dó na himpleachtaí 
sábháilteachta a mheas, dá réir. Is 
amhlaidh atá i gcás ina mbaintear úsáid as 
táirge innealra de ghnáth chun seirbhís a 
sholáthar do thomhaltóir. 

Leasú 3
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Toisc go bhfuil sé de chuspóir ag an 
Rialachán seo aghaidh a thabhairt ar na 
rioscaí a eascraíonn as feidhm an innealra 
seachas as earraí nó daoine a iompar, níor 
cheart feidhm a bheith aige maidir le 
feithiclí nach bhfuil sé d’aidhm acu ach 
earraí nó daoine a iompar ar bhóithre, 
d’aer, ar uisce nó ar ghréasáin iarnróid, 
beag beann ar na teorainneacha luais. Tá 
feidhm innealra, áfach, ag innealra atá suite 
ar na feithiclí sin nó ag innealra soghluaiste 
a bhfuil sé beartaithe leis obair thógála a 
éascú, e.g. dumpairí agus forcardaitheoirí, 
agus ba cheart, dá bhrí sin, é a chumhdach 
leis an Rialachán seo. Toisc go dtagann 
feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta 
agus feithiclí dhá nó trí roth agus 
cuadrothair, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a thógtar le haghaidh feithiclí 
den sórt sin, faoi raon feidhme Rialachán 
(AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle19 agus 
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 faoi seach, ba cheart iad a 
eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(15) Ós rud é gurb é an cuspóir atá leis 
an Rialachán seo aghaidh a thabhairt ar na 
rioscaí a eascraíonn as feidhm an innealra 
agus ní as earraí, daoine nó ainmhithe a 
iompar, níor cheart feidhm a bheith aige 
maidir le feithiclí arb é an t-aon chuspóir 
atá leo ainmhithe a iompar ar bhóithre, 
d’aer, ar uisce nó ar ghréasáin iarnróid, nó 
earraí nó daoine a iompar d’aer, ar uisce 
nó ar iarnród, gan beann ar na 
teorainneacha luais. Tá feidhm innealra, 
áfach, ag innealra atá suite ar na feithiclí 
sin nó ag innealra soghluaiste a bhfuil sé 
beartaithe leis obair thógála a éascú, e.g. 
dumpairí agus forcardaitheoirí, agus ba 
cheart, dá bhrí sin, é a chumhdach leis an 
Rialachán seo. Thairis sin, ba cheart 
feithiclí nach bhfuil cineálcheadaithe, 
feithiclí easbhóthair, mar aon le r-rothair, 
r-rothair lasta, ríomhscútair agus 
modhanna iompair comhchosúla a 
chumhdach leis an Rialachán seo freisin 
maidir lena bhfeidhm innealra, cé is 
moite de rioscaí maidir le cúrsaíocht ar 
bhóithre, go dtí go mbeidh na modhanna 
iompair sin ina n-ábhar do reachtaíocht 
shonrach de chuid an Aontais. Toisc go 
dtagann feithiclí talmhaíochta agus 
foraoiseachta agus feithiclí dhá nó trí roth 
agus cuadrothair, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a thógtar le haghaidh feithiclí 
den sórt sin, faoi raon feidhme Rialachán 
(AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle19 agus 
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle20 faoi seach, ba cheart iad a 
eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

__________________ __________________
19 Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

19 Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
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an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus 
le faireachas margaidh ar fheithiclí 
talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 
2.3.2013, lch. 1).

an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus 
le faireachas margaidh ar fheithiclí 
talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 
2.3.2013, lch. 1).

20 Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Eanáir 2013 maidir le formheas agus 
faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí 
roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, 
lch. 52).

20 Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Eanáir 2013 maidir le formheas agus 
faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí 
roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, 
lch. 52).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Fearais tí atá ceaptha le haghaidh 
úsáid tí, nach troscán a oibrítear go 
leictreach iad, clostrealamh agus 
fístrealamh, trealamh teicneolaíochta 
faisnéise, innealra oifige, giarlasc 
ísealvoltais agus trealamh rialaithe agus 
mótair leictreonacha, tagann siad faoi raon 
feidhme Threoir 2014/35/AE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle21 agus, dá 
bhrí sin, ba cheart iad a eisiamh ó raon 
feidhme an Rialacháin seo. Tá 
feidhmeanna Wi-Fi á n-ionchorprú de réir 
a chéile i roinnt de na táirgí sin, e.g. 
meaisíní níocháin, agus dá bhrí sin 
cumhdaítear iad le Treoir 2014/53/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
22 mar threalamh raidió. Ba cheart na táirgí 
sin a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin 
seo freisin.

(16) Fearais tí atá ceaptha le haghaidh 
úsáid tí, nach troscán a oibrítear go 
leictreach iad, clostrealamh agus 
fístrealamh, trealamh teicneolaíochta 
faisnéise, innealra oifige, giarlasc 
ísealvoltais agus trealamh rialaithe agus 
mótair leictreacha, tagann siad faoi raon 
feidhme Threoir 2014/35/AE ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle21 agus, dá 
bhrí sin, ba cheart iad a eisiamh ó raon 
feidhme an Rialacháin seo. Tá 
feidhmeanna Wi-Fi á n-ionchorprú de réir 
a chéile i roinnt de na táirgí sin, e.g. 
meaisíní níocháin, agus dá bhrí sin 
cumhdaítear iad le Treoir 2014/53/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
22 mar threalamh raidió. Ba cheart na táirgí 
sin a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin 
seo freisin.

__________________ __________________
21 Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 
2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na 
mBallstát a bhaineann le trealamh 
leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar 
trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de 
theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 
29.3.2014, lch. 35).

21 Treoir 2014/35/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 
2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na 
mBallstát a bhaineann le trealamh 
leictreach a chur ar fáil ar an margadh, ar 
trealamh é a dheartar lena úsáid laistigh de 
theorainneacha áirithe voltais (IO L 96, 
29.3.2014, lch. 35).



RR\1255594GA.docx 9/115 PE697.614v03-00

GA

22 Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú 
dhlíthe na mBallstát a bhaineann le 
trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh 
agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE 
(IO L 153, 22.5.2014, lch. 62).

22 Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
16 Aibreán 2014 maidir le comhchuibhiú 
dhlíthe na mBallstát a bhaineann le 
trealamh raidió a chur ar fáil ar an margadh 
agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/5/CE 
(IO L 153, 22.5.2014, lch. 62).

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) I gcás ina mbainfidh rioscaí le táirgí 
innealra, rioscaí a dtugtar aghaidh orthu 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach sa 
Rialachán seo ach a chumhdaítear freisin 
go hiomlán nó go páirteach le reachtaíocht 
níos sonraí eile de chuid an Aontais, níor 
cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo 
a mhéid a chumhdaítear na rioscaí sin leis 
an reachtaíocht eile sin de chuid an 
Aontais. I gcásanna eile, d’fhéadfadh 
rioscaí nach gcumhdaítear leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach sa Rialachán seo a bheith ag 
baint le táirgí innealra. Mar shampla, 
d’fhéadfadh rioscaí a bheith ag baint le 
táirgí innealra ina n-ionchorpraítear feidhm 
Wi-Fi nó córas intleachta saorga nach 
dtugtar aghaidh orthu sna ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach sa Rialachán seo, toisc nach 
ndéileáiltear sa Rialachán seo le rioscaí a 
bhaineann go sonrach le córais den sórt sin. 
I gcás córais intleachta saorga, ba cheart 
feidhm a bheith ag reachtaíocht shonrach 
an Aontais maidir le hintleacht shaorga, 
toisc go bhfuil ceanglais shonracha 
sábháilteachta inti le haghaidh córais 
intleachta saorga ardriosca. Chun 
neamhleanúnachas a sheachaint maidir 
leis an gcineál measúnaithe 
comhréireachta agus chun nach 
dtabharfar ceanglais isteach chun dhá 

(19) I gcás ina mbainfidh rioscaí le táirgí 
innealra, rioscaí a dtugtar aghaidh orthu 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach sa 
Rialachán seo ach a chumhdaítear freisin 
go hiomlán nó go páirteach le reachtaíocht 
níos sonraí eile de chuid an Aontais, níor 
cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo 
a mhéid a chumhdaítear na rioscaí sin leis 
an reachtaíocht eile sin de chuid an 
Aontais. I gcásanna eile, d’fhéadfadh 
rioscaí nach gcumhdaítear leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach sa Rialachán seo a bheith ag 
baint le táirgí innealra. Mar shampla, 
d’fhéadfadh rioscaí a bheith ag baint le 
táirgí innealra ina n-ionchorpraítear feidhm 
Wi-Fi nach dtugtar aghaidh orthu sna 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach sa 
Rialachán seo, toisc nach ndéileáiltear sa 
Rialachán seo le rioscaí a bhaineann go 
sonrach le córais den sórt sin.
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mheasúnú comhréireachta a dhéanamh, 
ba cheart na ceanglais shonracha 
sábháilteachta sin a sheiceáil, áfach, mar 
chuid den nós imeachta um measúnú 
comhréireachta a leagtar amach sa 
Rialachán seo. Ba cheart na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta 
a leagtar amach sa Rialachán seo a chur i 
bhfeidhm ar aon chuma lena áirithiú, i 
gcás inarb infheidhme, go ndéanfar córas 
na hintleachta saorga a chomhtháthú go 
sábháilte leis an innealra iomlán, ionas 
nach gcuirfear sábháilteacht an innealra 
ina iomláine i mbaol.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Bíonn tionchar ag forbairt na 
húrscothachta in earnáil an innealra ar 
aicmiú táirgí innealra ardriosca. D’fhonn 
léiriú ceart a thabhairt ar gach táirge 
innealra ardriosca, ba cheart critéir a 
bhunú le haghaidh an mheasúnaithe a 
dhéanann an Coimisiún maidir le cé na 
táirgí innealra ba cheart a áireamh ar liosta 
na dtáirgí innealra ardriosca.

(21) Bíonn tionchar ag forbairt na 
húrscothachta in earnáil an innealra ar 
aicmiú táirgí innealra. D’fhonn léiriú ceart 
a thabhairt ar gach táirge innealra agus na 
guaiseacha a bhaineann leo, ba cheart 
critéir a bhunú le haghaidh an 
mheasúnaithe a dhéanann an Coimisiún 
maidir le cé na táirgí innealra ba cheart a 
chur leis an liosta de tháirgí innealra ar 
cheart iad a bheith faoi réir nós imeachta 
um measúnú comhréireachta.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Lena áirithiú nach mbeidh rioscaí 
sláinte agus sábháilteachta ag baint le táirgí 
innealra do dhaoine ná d’ainmhithe clóis 
nuair a chuirtear na táirgí sin ar an 
margadh nó nuair a chuirtear iad i seirbhís, 

(23) Lena áirithiú nach mbeidh rioscaí 
sláinte agus sábháilteachta ag baint le táirgí 
innealra do dhaoine ná d’ainmhithe clóis 
nuair a chuirtear na táirgí sin ar an 
margadh nó nuair a chuirtear iad i seirbhís, 
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agus lena áirithiú nach ndéanfaidh siad 
dochar do réadmhaoin agus, i gcás inarb 
infheidhme, don chomhshaol, ba cheart 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagan amach nach mór a 
chomhlíonadh sula gceadaítear na táirgí 
innealra a chur ar an margadh. Ba cheart go 
gcomhlíonfadh táirgí innealra na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta 
nuair a chuirtear ar an margadh iad nó 
nuair a chuirtear i seirbhís iad. I gcás ina 
ndéanfar na táirgí innealra sin a mhodhnú 
ina dhiaidh sin, ar mhodh fisiciúil nó 
digiteach, ar bhealach nach bhfuil 
beartaithe ag an monaróir agus a 
d’fhéadfadh a thabhairt le tuiscint nach 
gcomhlíonann sé na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta ábhartha a 
thuilleadh, ba cheart a mheas gur modhnú 
substaintiúil é an modhnú. Mar shampla, 
féadfaidh úsáideoirí bogearraí a uaslódáil i 
dtáirge innealra nach raibh an monaróir ag 
coinne leis agus a d’fhéadfadh rioscaí nua a 
chruthú. Chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh 
an táirge innealra sin na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta 
ábhartha, ba cheart a cheangal ar an duine a 
dhéanann an modhnú substaintiúil 
measúnú comhréireachta nua a dhéanamh 
sula gcuirfear an táirge innealra 
modhnaithe ar an margadh nó sula 
gcuirfear i seirbhís é. Níor cheart feidhm a 
bheith ag an gceanglas sin ach amháin 
maidir leis an gcuid mhodhnaithe den 
táirge innealra, ar choinníoll nach 
ndéanann an modhnú difear don táirge 
innealra ina iomláine. Chun ualach 
neamhriachtanach díréireach a sheachaint, 
níor cheart go gceanglófaí ar an duine a 
mbeidh an modhnú substaintiúil á 
dhéanamh aige tástálacha a dhéanamh arís 
agus doiciméadacht nua a tháirgeadh i 
ndáil le gnéithe den táirge innealra nach 
mbeidh tionchar ag an modhnú orthu. Ba 
cheart é a bheith faoin duine a dhéanann an 
modhnú substaintiúil a léiriú nach bhfuil 
tionchar ag an modhnú ar an táirge innealra 
ina iomláine.

agus lena áirithiú nach ndéanfaidh siad 
dochar do réadmhaoin agus, i gcás inarb 
infheidhme, don chomhshaol, ba cheart 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagan amach nach mór a 
chomhlíonadh sula gceadaítear na táirgí 
innealra a chur ar an margadh. Ba cheart go 
gcomhlíonfadh táirgí innealra na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta 
nuair a chuirtear ar an margadh iad nó 
nuair a chuirtear i seirbhís iad. I gcás ina 
ndéanfar na táirgí innealra sin a mhodhnú 
ina dhiaidh sin, ar mhodh fisiciúil nó 
digiteach, ar bhealach nach bhfuil 
beartaithe ag an monaróir agus a 
d’fhéadfadh a thabhairt le tuiscint nach 
gcomhlíonann sé na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta ábhartha a 
thuilleadh, ba cheart a mheas gur modhnú 
substaintiúil é an modhnú. Níor cheart a 
mheas, áfach, gur modhnuithe 
substaintiúla iad oibríochtaí deisithe agus 
cothabhála nach ndéanann difear do 
chomhlíontacht an táirge innealra leis na 
ceanglais sláinte agus sábháilteachta 
riachtanacha ábhartha. Mar shampla, 
féadfaidh úsáideoirí bogearraí a uaslódáil i 
dtáirge innealra nach raibh an monaróir ag 
coinne leis agus a d’fhéadfadh rioscaí nua a 
chruthú. D‘fhéadfadh athrú ar na crua-
earraí nó ar na bogearraí i dtáirge 
innealra a fheidhmeanna, a chineál nó a 
fheidhmíocht bheartaithe a athrú, a 
d’fhéadfadh cineál na guaise a athrú nó 
leibhéal an riosca a mhéadú. Chun a 
áirithiú go gcomhlíonfaidh an táirge 
innealra sin na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta ábhartha, ba 
cheart a cheangal ar an duine a dhéanann 
an modhnú substaintiúil measúnú 
comhréireachta nua a dhéanamh sula 
gcuirfear an táirge innealra modhnaithe ar 
an margadh nó sula gcuirfear i seirbhís é. 
Níor cheart feidhm a bheith ag an 
gceanglas sin ach amháin maidir leis an 
gcuid mhodhnaithe den táirge innealra, ar 
choinníoll nach ndéanann an modhnú 
difear don táirge innealra ina iomláine. 
Chun ualach neamhriachtanach díréireach 
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a sheachaint, níor cheart go gceanglófaí ar 
an duine a mbeidh an modhnú substaintiúil 
á dhéanamh aige tástálacha a dhéanamh 
arís agus doiciméadacht nua a tháirgeadh i 
ndáil le gnéithe den táirge innealra nach 
mbeidh tionchar ag an modhnú orthu. Ba 
cheart é a bheith faoin duine a dhéanann an 
modhnú substaintiúil a léiriú nach bhfuil 
tionchar ag an modhnú ar an táirge innealra 
ina iomláine.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) In earnáil an innealra, is fiontair 
bheaga nó mheánmhéide (FBManna) thart 
ar 98 % de na cuideachtaí. Chun an t-
ualach rialála ar FBManna a laghdú, ba 
cheart do chomhlachtaí dá dtugtar fógra na 
táillí le haghaidh measúnuithe 
comhréireachta a chur in oiriúint agus a 
laghdú i gcomhréir le leasanna sonracha 
agus riachtanais shonracha FBManna.

(24) In earnáil an innealra, is fiontair 
bheaga nó mheánmhéide (FBManna) thart 
ar 98 % de na cuideachtaí. Chun ualaí 
nach bhfuil gá leo ar FBManna a 
sheachaint, ba cheart do na comhlachtaí dá 
dtugtar fógra nósanna imeachta a shimpliú 
agus a éascú.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’oibreoirí eacnamaíocha 
a bheith freagrach as na táirgí innealra a 
bheith ag comhlíonadh cheanglais an 
Rialacháin seo, maidir lena róil faoi seach 
sa slabhra soláthair, d’fhonn ardleibhéal 
cosanta a áirithiú le haghaidh leasanna an 
phobail, amhail sláinte nó sábháilteacht 
daoine agus, más iomchuí, sábháilteacht 
ainmhithe clóis agus slándáil réadmhaoine 
agus, i gcás inarb infheidhme, cosaint an 
chomhshaoil, mar aon le hiomaíocht chóir 

(25) Ba cheart d’oibreoirí eacnamaíocha 
a bheith freagrach as na táirgí innealra a 
bheith ag comhlíonadh cheanglais an 
Rialacháin seo, maidir lena róil faoi seach 
sa slabhra soláthair, ionas go n-áiritheofaí 
ardleibhéal cosanta le haghaidh leasanna an 
phobail, amhail sláinte agus sábháilteacht 
daoine, go háirithe tomhaltóirí agus 
oibreoirí gairmiúla, agus, i gcás in arb 
iomchuí, sábháilteacht ainmhithe clóis agus 
slándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
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ar mhargadh an Aontais. infheidhme, cosaint an chomhshaoil, mar 
aon le hiomaíocht chóir ar mhargadh an 
Aontais.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 29

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(29) Ba cheart don mhonaróir nó 
d’ionadaí údaraithe an mhonaróra a 
áirithiú go ndéantar measúnú riosca ar an 
táirge innealra is mian leis an monaróir a 
chur ar an margadh. Chun na críche sin, ba 
cheart don mhonaróir a chinneadh cé acu 
de na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta is infheidhme maidir leis an 
táirge innealra agus nach mór bearta a 
dhéanamh ina leith chun dul i ngleic leis na 
rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis 
an táirge innealra. I gcás ina 
gcomhtháthóidh an táirge innealra córas 
intleachta saorga, ar na rioscaí a aithníodh 
le linn an mheasúnaithe riosca ba cheart go 
n-áireofaí na rioscaí sin a d’fhéadfadh a 
bheith ann le linn shaolré an táirge innealra 
mar gheall ar fhorbairt bheartaithe ar a 
iompraíocht chun oibriú de réir leibhéil 
éagsúla neamhspleáchais. I ndáil leis sin, i 
gcás ina gcomhtháthóidh an táirge 
innealra córas intleachta saorga, ba 
cheart, agus an measúnú riosca á 
dhéanamh don táirge innealra, go 
ndéanfaí an measúnú riosca don chóras 
intleachta saorga sin a chur san áireamh, 
ar measúnú é a rinneadh de bhun 
Rialachán (AE).../... ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle23.

(29) Ba cheart don mhonaróir a áirithiú 
go ndéantar measúnú riosca ar an táirge 
innealra is mian leis an monaróir a chur ar 
an margadh. Chun na críche sin, ba cheart 
don mhonaróir a chinneadh cé acu de na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta is infheidhme maidir leis an 
táirge innealra agus nach mór bearta a 
dhéanamh ina leith chun dul i ngleic leis na 
rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag baint leis 
an táirge innealra. Sa mheasúnú riosca, ba 
cheart aghaidh a thabhairt freisin ar 
nuashonruithe a bheidh ann amach anseo 
nó ar fhorbairtí ar bhogearraí atá 
suiteáilte sa táirge innealra a bhí 
beartaithe nuair a cuireadh an táirge 
innealra ar an margadh nó i seirbhís. 
Maidir leis na rioscaí a aithníodh le linn an 
mheasúnaithe riosca ba cheart go n-áireofaí 
orthu na rioscaí sin a d’fhéadfadh a bheith 
ann le linn shaolré an táirge innealra mar 
gheall ar fhorbairt bheartaithe ar a 
iompraíocht chun oibriú de réir leibhéil 
éagsúla neamhspleáchais.

__________________
23 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad ... .

Leasú 11
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31) Tá sé fíor-riachtanach go n-
ullmhóidh an monaróir nó ionadaí 
údaraithe an mhonaróra atá bunaithe san 
Aontas comhad teicniúil tógála sula 
ndéanfaidh sé dearbhú comhréireachta de 
chuid Aontais a dhréachtú, agus ba cheart a 
cheangal orthu é a chur ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta nó do na comhlachtaí dá 
dtugtar fógra ar iarraidh sin orthu. Níor 
cheart pleananna mionsonraithe 
fochóimeálacha a úsáidtear chun an táirge 
innealra a mhonarú a bheith ag teastáil ach 
amháin mar chuid den chomhad tógála 
teicniúil i gcás ina mbeidh eolas ar na 
pleananna sin riachtanach chun measúnú a 
dhéanamh ar chomhréireacht leis na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach sa 
Rialachán seo.

(31) Tá sé fíor-riachtanach go n-
ullmhóidh an monaróir comhad 
doiciméadachta teicniúla sula ndéanfaidh 
sé dearbhú comhréireachta de chuid AE a 
dhréachtú, agus ba cheart a cheangal air é a 
chur ar fáil do na húdaráis náisiúnta nó do 
na comhlachtaí dá dtugtar fógra ar iarraidh 
sin orthu. Níor cheart pleananna 
mionsonraithe fochóimeálacha a úsáidtear 
chun an táirge innealra a mhonarú a bheith 
ag teastáil ach amháin mar chuid den 
chomhad doiciméadachta teicniúla i gcás 
ina mbeidh eolas ar na pleananna sin 
riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhréireacht leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach sa Rialachán seo.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Is gá a áirithiú go gcomhlíonann 
táirgí innealra ó thríú tíortha a thagann 
isteach i margadh an Aontais ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach mbaineann riosca 
leo do shláinte nó sábháilteacht daoine 
agus, más iomchuí, do shábháilteacht 
ainmhithe clóis agus do shlándáil 
réadmhaoine agus, i gcás inarb infheidhme, 
do chosaint an chomhshaoil, agus go 
háirithe, go bhfuil nósanna imeachta 
iomchuí um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích ag na monaróirí maidir leis 
na táirgí innealra sin. Ba cheart foráil a 
dhéanamh, dá bhrí sin, maidir le 
hallmhaireoirí chun a áirithiú go 

(32) Is gá a áirithiú go gcomhlíonann 
táirgí innealra ó thríú tíortha a thagann 
isteach i margadh an Aontais ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach mbaineann riosca 
leo do shláinte agus sábháilteacht daoine, 
go háirithe tomhaltóirí agus oibreoirí 
gairmiúla, agus, i gcás inarb iomchuí, do 
shábháilteacht ainmhithe clóis agus do 
shlándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil, 
agus go háirithe, go bhfuil nósanna 
imeachta iomchuí um measúnú 
comhréireachta curtha i gcrích ag na 
monaróirí maidir leis na táirgí innealra sin. 
Ba cheart foráil a dhéanamh, dá bhrí sin, 
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gcomhlíonann na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach bhfuil riosca ag 
baint leo do shláinte agus sábháilteacht 
daoine agus, i gcás inarb iomchuí, do 
shábháilteacht ainmhithe clóis agus do 
shlándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil. 
Ar an gcúis chéanna, ba cheart foráil a 
dhéanamh freisin maidir le hallmhaireoirí 
chun a áirithiú go bhfuil na nósanna 
imeachta um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích agus go bhfuil marcáil CE 
agus an doiciméadacht theicniúil a 
dhréachtaíonn monaróirí ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta inniúla le haghaidh 
cigireachta.

maidir le hallmhaireoirí chun a áirithiú go 
gcomhlíonann na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach bhfuil riosca ag 
baint leo do shláinte agus sábháilteacht 
daoine agus, i gcás inarb iomchuí, do 
shábháilteacht ainmhithe clóis agus do 
shlándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil. 
Ar an gcúis chéanna, ba cheart foráil a 
dhéanamh freisin maidir le hallmhaireoirí 
chun a áirithiú go bhfuil na nósanna 
imeachta um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích agus go bhfuil marcáil CE 
agus an doiciméadacht theicniúil a 
dhréachtaíonn monaróirí ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta inniúla le haghaidh 
cigireachta.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 34

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(34) Agus táirgí innealra á gcur ar an 
margadh, ba cheart do gach allmhaireoir a 
ainm, a thrádainm cláraithe nó a 
thrádmharc cláraithe agus an seoladh poist 
ag ar féidir dul i dteagmháil leis a chur in 
iúl ar an táirge innealra. Ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le heisceachtaí sna 
cásanna nach féidir é sin a dhéanamh de 
bharr mhéid nó chineál an táirge innealra. 
Áirítear leis sin cásanna ina mbeadh ar an 
allmhaireoir an phacáistíocht a oscailt chun 
a ainm agus a sheoladh a chur ar an táirge 
innealra.

(34) Agus táirgí innealra á gcur ar an 
margadh, ba cheart do gach allmhaireoir a 
ainm, a thrádainm cláraithe nó a 
thrádmharc cláraithe, an seoladh 
ríomhphoist agus an seoladh poist ag ar 
féidir dul i dteagmháil leis nó léi a chur in 
iúl ar an táirge innealra. Ba cheart foráil a 
dhéanamh maidir le heisceachtaí sna 
cásanna nach féidir é sin a dhéanamh de 
bharr mhéid nó chineál an táirge innealra. 
Áirítear leis sin cásanna ina mbeadh ar an 
allmhaireoir an phacáistíocht a oscailt chun 
a ainm agus a sheoladh a chur ar an táirge 
innealra.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) D’fhonn sláinte agus sábháilteacht 
úsáideoirí an innealra a áirithiú, ba cheart 
d’oibreoirí eacnamaíocha a áirithiú go 
bhfuil faisnéis bheacht intuigthe sa 
doiciméadacht ábhartha uile, amhail 
treoracha an úsáideora, agus ag an am 
céanna go bhfuil faisnéis bheacht intuigthe 
inti, go gcuirtear san áireamh inti forbairtí 
teicneolaíocha agus athruithe ar iompar an 
úsáideora deiridh, agus go bhfuil sí chomh 
cothrom le dáta is féidir. Nuair a chuirtear 
táirgí innealra ar fáil ar an margadh i 
bpacáistí ina bhfuil roinnt aonad, ba cheart 
go mbeadh na treoracha agus an fhaisnéis 
ag gabháil leis an aonad is lú atá ar fáil ar 
bhonn tráchtála.

(35) D’fhonn sláinte agus sábháilteacht 
úsáideoirí an táirge innealra a áirithiú, ba 
cheart d’oibreoirí eacnamaíocha a áirithiú 
go bhfuil an doiciméadacht ábhartha uile, 
amhail treoracha an úsáideora, agus 
faisnéis bheacht agus intuigthe inti, éasca 
le tuiscint agus ar fáil i dteanga ar féidir 
leis na húsáideoirí deiridh í a thuiscint go 
héasca de réir mar a chinnfidh an Ballstát 
lena mbaineann, go gcuirtear san áireamh 
inti forbairtí teicneolaíocha agus athruithe 
ar iompar an úsáideora deiridh, agus go 
bhfuil sí chomh cothrom le dáta is féidir. 
Nuair a chuirtear táirgí innealra ar fáil ar an 
margadh i bpacáistí ina bhfuil roinnt aonad, 
ba cheart go mbeadh na treoracha agus an 
fhaisnéis ag gabháil leis an aonad is lú atá 
ar fáil ar bhonn tráchtála.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) In éagmais caighdeáin 
chomhchuibhithe ábhartha, ba cheart don 
Choimisiún a bheith in ann sonraíochtaí 
teicniúla a bhunú le haghaidh na gceanglas 
riachtanach sláinte agus sábháilteachta. Ba 
cheart úsáid a bhaint as sonraíochtaí 
teicniúla mar réiteach cúltaca chun 
oibleagáid an mhonaróra a éascú maidir 
leis na ceanglais sláinte agus sábháilteachta 
a chomhlíonadh, mar shampla nuair atá an 
próiseas caighdeánaithe blocáilte mar 
gheall ar easpa comhdhearcaidh idir 
páirtithe leasmhara nó i gcás ina bhfuil 
moill mhíchuí ar chaighdeán 
comhchuibhithe a bhunú. D’fhéadfadh na 
moilleanna sin a bheith ann, mar shampla, 
nuair nach mbaintear an cháilíocht 
riachtanach amach.

(40) In éagmais caighdeáin 
chomhchuibhithe ábhartha, ba cheart don 
Choimisiún a bheith in ann, ar bhonn 
eisceachtúil, sonraíochtaí teicniúla a bhunú 
le haghaidh na gceanglas riachtanach 
sláinte agus sábháilteachta ar choinníoll, 
agus é sin á dhéanamh aige, go n-
urramíonn sé go cuí ról agus 
feidhmeanna na n-eagraíochtaí um 
chaighdeánú. Ba cheart úsáid a bhaint as 
sonraíochtaí teicniúla mar réiteach cúltaca 
chun oibleagáid an mhonaróra a éascú 
maidir leis na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta a chomhlíonadh, mar 
shampla nuair atá an próiseas 
caighdeánaithe blocáilte mar gheall ar 
easpa comhdhearcaidh idir páirtithe 
leasmhara nó i gcás ina bhfuil moill 
mhíchuí ar chaighdeán comhchuibhithe a 
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bhunú. D’fhéadfadh na moilleanna sin a 
bheith ann, mar shampla, nuair nach 
mbaintear an cháilíocht riachtanach amach.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 45

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(45) Go dtí seo, tá liosta an innealra 
ardriosca in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2006/42/CE bunaithe ar an riosca a 
eascraíonn as an úsáid atá beartaithe nó aon 
mhí-úsáid measartha intuartha a d’fhéadfaí 
a bhaint as an innealra sin. Mar sin féin, 
glacann earnáil an innealra le bealaí nua 
chun innealra a dhearadh agus a thógáil a 
bhféadfadh rioscaí arda a bheith ag baint 
leo, gan beann ar an úsáid bheartaithe sin 
nó ar aon mhí-úsáid atá measartha 
intuartha. Mar shampla, bogearraí lena n-
áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht shaorga, 
bíodh sí leabaithe san innealra nó ná bíodh, 
ba cheart iad a aicmiú mar tháirge innealra 
ardriosca i ngeall ar shaintréithe na 
hintleachta saorga amhail spleáchas ar 
shonraí, teimhneacht, uathriail agus 
nascacht, rudaí a d’fhéadfadh dóchúlacht 
agus déine an dochair a mhéadú go mór 
agus difear mór a dhéanamh do 
shábháilteacht an innealra. Thairis sin, an 
margadh le haghaidh bogearraí lena n-
áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht 
shaorga, tá sé an-bheag go dtí seo, rud a 
fhágann go bhfuil easpa taithí agus 
sonraí ann. Dá bhrí sin, ba cheart do thríú 
páirtí measúnú comhréireachta a dhéanamh 
ar bhogearraí lena n-áirithítear 
feidhmeanna sábháilteachta bunaithe ar 
intleacht shaorga.

(45) Go dtí seo, tá liosta an innealra in 
Iarscríbhinn IV a ghabhann le 
Treoir 2006/42/CE bunaithe ar an riosca a 
eascraíonn as an úsáid atá beartaithe nó aon 
mhí-úsáid measartha intuartha a d’fhéadfaí 
a bhaint as an innealra sin. Mar sin féin, 
glacann earnáil an innealra le bealaí nua 
chun innealra a dhearadh agus a thógáil a 
bhféadfadh rioscaí arda a bheith ag baint 
leo, gan beann ar an úsáid bheartaithe sin 
nó ar aon mhí-úsáid atá measartha 
intuartha. Mar shampla, bogearraí lena n-
áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht shaorga, 
bíodh sí leabaithe san innealra nó ná bíodh, 
ba cheart iad a aicmiú mar tháirge innealra 
a bhféadfadh ardriosca a bheith ag baint 
leis i ngeall ar shaintréithe na hintleachta 
saorga amhail spleáchas ar shonraí, 
teimhneacht, uathriail agus nascacht, rudaí 
a d’fhéadfadh dóchúlacht agus déine an 
dochair a mhéadú go mór agus dochar mór 
a dhéanamh do shábháilteacht an innealra. 
Dá bhrí sin, ba cheart do thríú páirtí 
measúnú comhréireachta a dhéanamh ar 
bhogearraí lena n-áirithítear feidhmeanna 
sábháilteachta bunaithe ar intleacht 
shaorga.

Leasú 17
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 45 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(45a) Mar sin féin, níor cheart feidhm a 
bheith ag forálacha maidir le measúnú 
comhréireachta ar bhogearraí lena n-
áirithítear feidhmeanna sábháilteachta a 
leagtar amach sa Rialachán seo ach 
amháin maidir le córais IS a bhfuil 
iompraíocht fhéinchinntithe agus 
athraitheach acu le linn gnáthoibriúcháin 
a fhorbraítear trí aon teicnící agus aon 
chur chuige meaisínfhoghlama. A 
mhalairt ar fad, níor cheart go mbeadh 
feidhm ag na forálacha sin maidir le 
bogearraí traidisiúnta nach bhfuil ábalta 
foghlaim ná athrú, agus nach bhfuil 
ríomhchláraithe ach chun feidhmeanna 
uathoibrithe áirithe de tháirgí innealra a 
chomhlíonadh.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 46 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(46a) Ba cheart go gcuirfí i gcuntas, sna 
caighdeáin chomhchuibhithe is ábhartha 
don Rialachán seo, ceanglais Threoir 
(AE) 2019/882 (an Ionstraim Eorpach 
Inrochtaineachta) agus Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas.1d

__________________
1a IO L 23, 27.1.2010, lch. 35.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 50
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(50) Ba cheart do mhonaróirí a bheith 
freagrach as a dheimhniú go 
gcomhlíonann a n-innealra an Rialachán 
seo. Mar sin féin, i gcás cineálacha áirithe 
innealra a bhfuil fachtóir riosca níos airde 
acu, ba cheart nós imeachta 
deimhniúcháin níos déine a cheangal lena 
gceanglaítear rannpháirtíocht comhlachta 
dá dtugtar fógra.

(50) Ba cheart do mhonaróirí a bheith 
freagrach as a áirithiú go ndéantar 
measúnú comhréireachta maidir lena 
dtáirgí innealra i gcomhréir leis an 
Rialachán seo. Mar sin féin, i gcás 
cineálacha áirithe innealra a bhfuil fachtóir 
riosca níos airde ag baint leo, d’fhéadfaí 
nós imeachta um measúnú 
comhréireachta níos déine a chur i 
bhfeidhm lena gceanglaítear 
rannpháirtíocht comhlachta dá dtugtar 
fógra.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 60

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(60) Ba cheart do na Ballstáit gach beart 
iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú nach 
bhféadfar táirgí innealra a chumhdaítear 
leis an Rialachán seo a chur ar an margadh 
ach amháin más rud é, nuair a shuiteáiltear 
é i gceart agus nuair a úsáidtear é le 
haghaidh na críche atá beartaithe dó, nó 
faoi choinníollacha úsáide is féidir a thuar 
go measartha, nach gcuirfear sláinte nó 
sábháilteacht daoine i mbaol agus, más 
iomchuí, nach gcuirfear sábháilteacht 
ainmhithe clóis agus slándáil réadmhaoine 
agus, i gcás inarb infheidhme, cosaint an 
chomhshaoil i mbaol. Táirgí innealra a 
chumhdaítear leis an Rialachán, níor cheart 
a mheas go bhfuil siad 
neamhchomhlíontach leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar síos sa Rialachán seo ach amháin 
faoi choinníollacha úsáide a d’fhéadfadh 
eascairt as iompar daonna atá dleathach 
agus intuartha go héasca.

(60) Ba cheart do na Ballstáit gach beart 
iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú nach 
bhféadfar táirgí innealra a chumhdaítear 
leis an Rialachán seo a chur ar an margadh 
ach amháin más rud é, nuair a shuiteáiltear 
iad i gceart agus nuair a úsáidtear iad le 
haghaidh na críche a bhí beartaithe dóibh, 
nó faoi choinníollacha úsáide is féidir a 
thuar go measartha, nach gcuirfear sláinte 
nó sábháilteacht daoine, go háirithe 
tomhaltóirí agus oibreoirí gairmiúla, i 
mbaol agus, i gcás inarb iomchuí, nach 
gcuirfear sábháilteacht ainmhithe clóis 
agus slándáil réadmhaoine agus, i gcás 
inarb infheidhme, cosaint an chomhshaoil i 
mbaol. Táirgí innealra a chumhdaítear leis 
an Rialachán, níor cheart a mheas go bhfuil 
siad neamhchomhlíontach leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar síos sa Rialachán seo ach amháin 
faoi choinníollacha úsáide a d’fhéadfadh 
eascairt as iompar daonna atá dleathach 
agus intuartha go héasca.
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Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 65

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(65) Chun an dul chun cinn teicniúil 
agus eolas nó fianaise nua eolaíoch a chur 
san áireamh, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil leis an liosta táirgí 
innealra ardriosca agus an liosta táscach de 
chomhpháirteanna sábháilteachta a leasú. 
Tá sé an-tábhachtach don Choimisiún 
comhairliúchán iomchuí a dhéanamh le 
linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-
áirítear ar leibhéal saineolaithe. Ba cheart 
don Choimisiún a áirithiú, agus 
gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á 
ndréachtú aige, go ndéanfar na doiciméid 
ábhartha a tharchur go comhuaineach, go 
tráthúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(65) Chun an dul chun cinn teicniúil 
agus eolas nó fianaise nua eolaíoch a chur 
san áireamh, agus chun leibhéal 
leordhóthanach infhaighteachta sonraí a 
áirithiú, 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 ndáil leis an liosta táirgí 
innealra ardriosca in Iarscríbhinn I a leasú 
agus an liosta táscach de chomhpháirteanna 
sábháilteachta in Iarscríbhinn II a leasú, 
agus na hoibleagáidí a fhorlíonadh atá ar 
na Ballstáit faisnéis a chur in iúl maidir 
leis na catagóirí de tháirgí innealra atá 
faoi réir nós imeachta um measúnú 
comhréireachta. I gcás ina gcuirtear 
táirge nua innealra leis an liosta atá in 
Iarscríbhinn I, ba cheart don Choimisiún 
a áirithiú go gcuirfear a ndóthain ama ar 
fáil d’oibreoirí eacnamaíocha chun a n-
oibleagáidí faoin Rialachán seo a 
chomhlíonadh. Tá sé an-tábhachtach don 
Choimisiún comhairliúchán iomchuí a 
dhéanamh le linn a chuid oibre 
ullmhúcháin, lena n-áirítear le saineolaithe 
agus le geallsealbhóirí. Ba cheart don 
Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha 
tarmligthe á n-ullmhú agus á ndréachtú 
aige, go ndéanfar na doiciméid ábhartha a 
tharchur go comhuaineach, go tráthúil agus 
go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 66
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(66) Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún lena mbunaítear 
sonraíochtaí teicniúla le haghaidh na 
gceanglas riachtanach sláinte agus 
sábháilteachta, ina n-iarrtar ar an mBallstát 
a thugann fógra na bearta ceartaitheacha is 
gá a dhéanamh maidir le comhlacht dá 
dtugtar fógra nach gcomhlíonann na 
ceanglais maidir lena fhógra agus ina 
suitear an bhfuil bonn cirt le beart náisiúnta 
maidir le hinnealra comhlíontach a 
mheasann Ballstát a bheith ina riosca do 
shláinte agus do shábháilteacht daoine. Ba 
cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i 
gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 
182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26.

(66) Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún lena mbunófar 
sonraíochtaí teicniúla le haghaidh na 
gceanglas sláinte agus sábháilteachta, ina 
n-iarrfar ar an mBallstát a thugann fógra na 
bearta ceartaitheacha is gá a dhéanamh 
maidir le comhlacht dá dtugtar fógra nach 
gcomhlíonann na ceanglais maidir lena 
fhógra agus ina suífear an bhfuil bonn cirt 
le beart náisiúnta maidir le hinnealra 
comhlíontach a mheasann Ballstát a bheith 
ina riosca do shláinte agus do 
shábháilteacht daoine, go háirithe 
tomhaltóirí agus oibreoirí gairmiúla. Ba 
cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i 
gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 
182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle26.

__________________ __________________
26 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

26 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na 
rialacha agus na prionsabail ghinearálta a 
bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag 
na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur 
chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 
28.2.2011, lch. 13).

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 –fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis an Rialachán seo 
ceanglais maidir le dearadh agus tógáil 
táirgí innealra ionas gur féidir táirgí 
innealra a chur ar fáil ar an margadh nó a 
chur i seirbhís, agus bunaítear rialacha 
maidir le saorghluaiseacht táirgí innealra 

Leagtar síos leis an Rialachán seo, 
ceanglais maidir le dearadh agus tógáil 
táirgí innealra ionas gur féidir táirgí 
innealra a chur ar fáil ar an margadh nó a 
chur i seirbhís, agus bunaítear rialacha 
maidir le saorghluaiseacht táirgí innealra 
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san Aontas. san Aontas lena n-áirithítear ardleibhéal 
cosanta do thomhaltóirí agus oibreoirí 
gairmiúla de chuid an Aontais.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) feithiclí arb é an t-aon chuspóir atá 
acu earraí nó daoine a iompar de bhóthar, 
d’aer, d’uisce nó d’iarnród seachas i gcás 
innealra a shuiteáiltear ar na feithiclí sin;

(e) feithiclí arb é an t-aon chuspóir atá 
acu earraí, daoine nó ainmhithe a iompar 
d’aer, d’uisce nó d’iarnród seachas i gcás 
innealra a shuiteáiltear ar na feithiclí sin;

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) mótarfheithiclí agus a leantóirí, 
mar aon le córais, comhpháirteanna agus 
aonaid theicniúla ar leithligh, páirteanna 
agus trealamh arna ndearadh agus arna 
dtógáil le haghaidh feithiclí den sórt sin, a 
thagann faoi raon feidhme chur i 
bhfeidhm Rialachán (AE) 2018/858, cé is 
moite d’innealra a shuiteáiltear ar na 
feithiclí sin;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) feithiclí dhá nó trí roth agus 
cuadrothair, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a mhonaraítear le haghaidh 

(f) feithiclí dhá nó trí roth agus 
cuadrothair, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a mhonaraítear le haghaidh 
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feithiclí den sórt sin, a thagann faoi raon 
feidhme Rialachán (AE) Uimh. 168/2013;

feithiclí den sórt sin, a thagann faoi raon 
feidhme Rialachán (AE) Uimh. 168/2013, 
cé is moite d’innealra a shuiteáiltear ar 
na feithiclí sin;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) feithiclí talmhaíochta agus 
foraoiseachta, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a mhonaraítear le haghaidh 
feithiclí den sórt sin, a thagann faoi raon 
feidhme Rialachán (AE) Uimh. 167/2013;

(g) tarracóirí talmhaíochta agus 
foraoiseachta, mar aon le córais, 
comhpháirteanna, aonaid theicniúla ar 
leithligh, páirteanna agus trealamh a 
dheartar agus a mhonaraítear le haghaidh 
tarracóirí den sórt sin, a thagann faoi raon 
feidhme Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, 
cé is moite d’innealra a shuiteáiltear 
orthu;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) feithiclí atá ceaptha go heisiach le 
haghaidh comórtais;

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) cóimeálacha déanta as innealra dá 
dtagraítear i bpointí (a), (b), (c) nó innealra 
páirtchríochnaithe dá dtagraítear i 
bpointe (7), a chumraítear agus a rialaítear 
chun na críche céanna, sa chaoi go 
bhfeidhmíonn siad mar aonad iomlán dílis;

(d) cóimeálacha déanta as innealra dá 
dtagraítear i bpointí (a), (b), (c) nó innealra 
páirtchríochnaithe dá dtagraítear i 
bpointe (10) a chumraítear agus a rialaítear 
chun na críche céanna, sa chaoi go 
bhfeidhmíonn siad mar aonad iomlán dílis;
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Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) cóimeáil dá dtagraítear i bpointí (a), 
(b), (c), (d) agus (e) nach bhfuil in easnamh 
uirthi ach bogearraí a bheartaítear dá 
feidhmiú sonrach a uaslódáil.

(f) cóimeáil dá dtagraítear i bpointí (a), 
(b), (c), (d) agus (e) nach bhfuil in easnamh 
uirthi ach amháin bogearraí a bheartaítear 
don fheidhm shonrach a bhí tuartha ag an 
monaróir.

Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) ciallaíonn ‘táirge innealra’ 
‘innealra’, ‘trealamh idirmhalartaithe’, 
‘comhpháirt sábháilteachta’, ‘gabhálas 
ardúcháin’, ‘slabhraí’, ‘rópaí’ ‘crocháin’, 
‘caolrabhaisc’, ‘feiste inbhainte don 
tarchur meicniúil’ agus ‘innealra 
páirtchríochnaithe’;

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) ciallaíonn ‘trealamh 
idirmhalartaithe’ gléas, tar éis táirge 
innealra a chur i seirbhís, a chóimeálann an 
t-oibreoir féin leis an táirge innealra sin 
chun a fheidhm a athrú nó feidhm nua a 
chur leis, a mhéid nach uirlis atá sa 
trealamh sin;

(2) ciallaíonn ‘trealamh 
idirmhalartaithe’ gléas, tar éis innealra a 
chur i seirbhís, a chóimeálann an t-oibreoir 
féin leis an innealra sin chun a fheidhm a 
athrú nó feidhm nua a chur leis, a mhéid 
nach uirlis atá sa trealamh sin;
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Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) ciallaíonn ‘comhpháirt 
sábháilteachta’ comhpháirt fhisiceach nó 
dhigiteach, lena n-áirítear bogearraí, 
d’innealra a fheidhmíonn chun feidhm 
sábháilteachta a chomhlíonadh agus a 
chuirtear ar an margadh go neamhspleách, 
a gcuireann a teip nó a mífheidhm 
sábháilteacht daoine i mbaol ach nach 
bhfuil riachtanach le go bhfeidhmeoidh an 
t-innealra nó a d’fhéadfaí gnáth-
chomhpháirteanna a chur ina hionad le go 
bhfeidhmeoidh an t-innealra;

(3) ciallaíonn ‘comhpháirt 
sábháilteachta’ comhpháirt fhisiceach nó 
dhigiteach, lena n-áirítear bogearraí, de 
tháirge innealra, cé is moite d’innealra 
páirtchríochnaithe, a dearadh nó a bhfuil 
sé beartaithe leis feidhm shábháilteachta a 
chomhlíonadh agus a chuirtear ar an 
margadh go neamhspleách, a gcuireann a 
teip nó a mífheidhm sábháilteacht daoine i 
mbaol ach nach bhfuil riachtanach le go 
bhfeidhmeoidh an t-innealra nó a 
d’fhéadfaí gnáth-chomhpháirteanna a chur 
ina hionad le go bhfeidhmeoidh an t-
innealra;

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) ciallaíonn ‘feidhm 
shábháilteachta’ beart cosanta, atá 
ceaptha le riosca a dhíothú, nó, mura 
féidir é sin a dhéanamh, le riosca a 
laghdú;

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) ciallaíonn ‘innealra 
páirtchríochnaithe’ cóimeáil ar innealra é 
ach amháin sa chaoi nach féidir leis 
feidhmiú leis féin chun feidhm shonrach a 

(10) ciallaíonn ‘innealra 
páirtchríochnaithe’ cóimeáil ar innealra é 
ach nach féidir leis feidhmiú leis féin chun 
feidhm shonrach a chur i gcrích agus nach 
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chur i gcrích agus nach bhfuil sé beartaithe 
ach é a ionchorprú in innealra nó é a 
chóimeáil le hinnealra nó le hinnealra 
páirtchríochnaithe nó le trealamh eile agus 
ar an mbealach sin táirge innealra 
dhéanamh de;

bhfuil sé beartaithe ach é a ionchorprú in 
innealra nó é a chóimeáil le hinnealra nó le 
hinnealra páirtchríochnaithe nó le trealamh 
eile agus ar an mbealach sin táirge innealra 
a dhéanamh de;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) ciallaíonn ‘cur i seirbhís’ an chéad 
úsáid a bhaintear as táirge innealra san 
Aontas chun na críche dar ceapadh é;

(13) ciallaíonn ‘cur i seirbhís’ an chéad 
úsáid a bhaintear as táirge innealra san 
Aontas chun na críche dar ceapadh é, cé is 
moite d’innealra páirtchríochnaithe;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) ciallaíonn ‘córas na hintleachta 
saorga’ intleacht shaorga mar a 
shainítear in Airteagal 3(1) de Rialachán 
(AE).../...  ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle28

scriosta

__________________
28 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad... agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt 
IO an Rialacháin sin san fhonóta."

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 16
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) ciallaíonn ‘modhnú substaintiúil’ 
modhnú ar tháirge innealra, ar mhodh 
fisiciúil nó digiteach tar éis an táirge 
innealra sin a chur ar an margadh nó i 
seirbhís, modhnú nach bhfuil beartaithe ag 
an monaróir agus a d’fhéadfadh difear a 
dhéanamh do chomhlíonadh an táirge 
innealra leis na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta riachtanacha ábhartha dá 
dheasca;

(16) ciallaíonn ‘modhnú substaintiúil’ 
modhnú ar tháirge innealra, cé is moite 
d’innealra páirtchríochnaithe, ar mhodh 
fisiciúil nó digiteach tar éis an táirge 
innealra sin a chur ar an margadh nó i 
seirbhís, modhnú nach bhfuil beartaithe nó 
pleanáilte ag an monaróir agus nár tugadh 
aghaidh air sa mheasúnú riosca tosaigh, 
agus lena ndéantar difear do 
chomhlíonadh an táirge innealra leis na 
ceanglais sláinte agus sábháilteachta 
riachtanacha ábhartha dá dheasca;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine 
nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn 
táirgí innealra nó a chuireann táirgí 
innealra á ndearadh nó á monarú, agus a 
mhargaíonn na táirgí innealra sin faoina 
ainm nó faoina thrádmharc nó a dhearann 
agus a thógann táirgí innealra lena n-
úsáid aige féin;

(17) ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine 
nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn 
táirgí innealra nó a chuireann táirgí 
innealra á ndearadh nó á monarú, agus (i) a 
mhargaíonn na táirgí innealra sin faoina 
ainm nó a hainm nó a t(h)rádmharc nó (ii) 
a úsáideann táirgí innealra chun a gcríoch 
féin ina ghnó féin nó ina gnó féin:

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) ciallaíonn ‘treoracha úsáide’ an 
fhaisnéis a sholáthraíonn an monaróir nuair 
a chuirtear an táirge innealra ar an margadh 
nó nuair a chuirtear i seirbhís é chun 
úsáideoir an táirge innealra a chur ar an 
eolas faoin gcuspóir beartaithe agus faoi 
úsáid chuí an táirge innealra sin chomh 

(18) ciallaíonn ‘treoracha úsáide’ an 
fhaisnéis a sholáthraíonn an monaróir nuair 
a chuirtear an táirge innealra, cé is moite 
d’innealra páirtchríochnaithe, ar an 
margadh nó nuair a chuirtear i seirbhís é 
chun úsáideoir an táirge innealra a chur ar 
an eolas faoin gcuspóir beartaithe agus faoi 
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maith le faisnéis faoi aon réamhchúram a 
bheidh le glacadh le linn an táirge innealra 
a úsáid nó a shuiteáil, lena n-áirítear 
faisnéis faoi na gnéithe sábháilteachta;

úsáid chuí an táirge innealra sin chomh 
maith le faisnéis faoi aon réamhchúram a 
bheidh le glacadh le linn an táirge innealra 
a úsáid nó a shuiteáil, lena n-áirítear 
faisnéis faoi na gnéithe sábháilteachta agus 
faoi conas an táirge innealra a choinneáil 
sábháilte agus a áirithiú go mbeidh sé 
fanta ‘oiriúnach don fheidhm atá leis’ i 
gcaitheamh a shaolré ;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) ciallaíonn ‘marcáil CE’ marcáil 
lena gcuireann an monaróir in iúl go bhfuil 
an táirge innealra sin i gcomhréir leis na 
ceanglais is infheidhme a leagtar amach i 
reachtaíocht chomhchuibhithe an Aontais 
ina ndéantar foráil maidir lena fheistiú;

(25) ciallaíonn ‘marcáil CE’ marcáil 
lena gcuireann an monaróir in iúl go bhfuil 
an táirge innealra sin, cé is moite 
d’innealra páirtchríochnaithe, i gcomhréir 
leis na ceanglais is infheidhme a leagtar 
amach i reachtaíocht chomhchuibhithe an 
Aontais ina ndéantar foráil maidir lena 
fheistiú;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 28

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(28) ciallaíonn ‘measúnú 
comhréireachta’ an próiseas ina 
dtaispeántar an bhfuil ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta an 
Rialacháin seo a bhaineann le táirgí 
innealra comhlíonta;

(28) ciallaíonn ‘measúnú 
comhréireachta’ an próiseas ina 
dtaispeántar an bhfuil ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta an 
Rialacháin seo a bhaineann le táirgí 
innealra, cé is moite d’innealra 
páirtchríochnaithe, comhlíonta;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 30
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) ciallaíonn ‘comhlacht dá dtugtar 
fógra’ comhlacht um measúnú 
comhréireachta dá dtugtar fógra i 
gcomhréir le hAirteagal 26 den Rialachán 
seo;

(30) ciallaíonn ‘comhlacht dá dtugtar 
fógra’ comhlacht um measúnú 
comhréireachta dá dtugtar fógra i 
gcomhréir le hAirteagal 24 den Rialachán 
seo;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 33 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33a) ciallaíonn ‘saolré’ an tréimhse ón 
nóiméad a chuirtear táirge innealra ar an 
margadh nó a chuirtear i seirbhís é go dtí 
an tráth a fhaightear réidh leis, lena n-
áirítear an t-am éifeachtach ar féidir an 
táirge innealra a úsáid agus na 
céimeanna iompair, cóimeála, 
díchóimeála, díchumasaithe, scriosta nó 
modhnuithe fisiciúla nó digiteacha eile 
atá beartaithe ag an monaróir;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 33 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(33b) ciallaíonn ‘oibreoir gairmiúil’ 
duine nádúrtha a úsáideann nó a 
oibríonn táirge innealra le linn a 
ghníomhaíochta nó a gníomhaíochta 
gairmiúla nó a (h)oibre gairmiúla.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – teideal



PE697.614v03-00 30/115 RR\1255594GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Táirgí innealra ardriosca Catagóirí na dtáirgí innealra atá faoi réir 
nós imeachta um measúnú 
comhréireachta ar leith

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Beidh na táirgí innealra ardriosca a 
liostaítear in Iarscríbhinn I faoi réir nós 
imeachta sonrach um measúnú 
comhréireachta, dá dtagraítear in 
Airteagal 21(2).

1. Beidh na táirgí innealra a 
chumhdaítear faoi na catagóirí a 
liostaítear in Iarscríbhinn I faoi réir an nós 
imeachta sonrach um measúnú 
comhréireachta, dá dtagraítear in 
Airteagal 21(2) agus 2(a).

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 45 chun 
Iarscríbhinn I a leasú i bhfianaise an dul 
chun cinn theicniúil agus an eolais 
theicniúil nó na fianaise eolaíche nua trí 
tháirge innealra nua a áireamh ar an liosta 
táirgí innealra ardriosca nó trí tháirge 
innealra atá ann cheana a tharraingt siar ón 
liosta sin, de bhun na gcritéar a leagtar síos 
i míreanna 3 agus 4.

2. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 45 chun 
Iarscríbhinn I a leasú, tar éis dul i 
gcomhairle leis na geallsealbhóirí lena 
mbaineann, i bhfianaise an dul chun cinn 
theicniúil agus an eolais theicniúil nó na 
fianaise eolaíche nua trí tháirge innealra 
nua a chur leis an liosta de chatagóirí 
táirgí innealra in Iarscríbhinn I nó trí 
tháirge innealra atá ann cheana a tharraingt 
siar ón liosta sin, de bhun na gcritéar a 
leagtar síos i míreanna 3 agus 4.

Leasú 49
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Cuirfear táirge innealra ar an liosta 
de tháirgí innealra ardriosca in 
Iarscríbhinn I má tá riosca ag baint leis do 
shláinte an duine, agus dearadh na dtáirgí 
sin agus an chríoch atá beartaithe dóibh á 
gcur san áireamh. Bainfear táirge innealra 
den liosta táirgí innealra ardriosca atá in 
Iarscríbhinn I mura bhfuil an riosca sin ag 
baint leis a thuilleadh. Bunófar an riosca a 
bhaineann le táirge innealra áirithe ar 
bhonn meascán den dóchúlacht go 
ndéanfar díobháil do leas cosanta agus de 
dhéine an dochair sin.

3. Cuirfear táirge innealra leis an 
liosta de chatagóirí táirgí innealra in 
Iarscríbhinn I má tá riosca ag baint leis do 
shláinte an duine, agus dearadh an táirge 
sin agus an chríoch atá beartaithe dó agus 
aon úsáid intuartha á gcur san áireamh. 
Bainfear táirge innealra den liosta de 
chatagóirí táirgí innealra atá in 
Iarscríbhinn I mura bhfuil an riosca sin ag 
baint leis a thuilleadh. Bunófar an riosca a 
bhaineann le táirge innealra áirithe ar 
bhonn meascán den dóchúlacht go 
ndéanfar díobháil do leas cosanta agus de 
dhéine an dochair sin.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
críochnúil ar na critéir a leagtar síos i mír 3 
ar bhonn na faisnéise atá ar fáil. Go 
háirithe, cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis 
seo a leanas in iúl don Choimisiún nuair a 
bheidh sí ar fáil dóibh i ndáil le faireachas 
margaidh nó de thoradh na n-ábhar imní dá 
dtagraítear sa chúigiú mír:

4. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
críochnúil ar na critéir a leagtar síos i mír 3 
ar bhonn na faisnéise atá ar fáil. Go 
háirithe, cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis 
seo a leanas in iúl don Choimisiún i ndáil 
le faireachas margaidh nó de thoradh na n-
ábhar imní dá dtagraítear sa chúigiú mír:

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) staidreamh maidir le tionóiscí a 
tharla de bharr an táirge innealra le 
haghaidh na gceithre bliana roimhe sin 

(d) staidreamh maidir le tionóiscí a 
tharla de bharr an táirge innealra le 
haghaidh na gceithre bliana roimhe sin 
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bunaithe, go háirithe, ar fhaisnéis a 
fuarthas ón gCóras Faisnéise agus 
Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh 
(ICSMS), ar chlásail choimirce, ar an 
gCóras Mear-rabhaidh (RAPEX) agus ar 
thuairisciú ón nGrúpa Comhair Riaracháin 
innealra.

bunaithe, go háirithe, ar fhaisnéis a 
fuarthas ón gCóras Faisnéise agus 
Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh 
(ICSMS), ó chlásail choimirce, ón gCóras 
Mear-rabhaidh (RAPEX), ón mBunachar 
Sonraí Eorpach um Ghortuithe(EU-IDB) 
agus ó thuairisciú ón nGrúpa Comhair 
Riaracháin innealra.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – fomhír 1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin ... [dáta chur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo dá dtagraítear in Airteagal 
52], agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, 
soláthróidh na Ballstáit an fhaisnéis dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír.

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 45 
chun mír 4 den Airteagal seo a 
fhorlíonadh trí oibleagáidí na mBallstát 
faisnéis a chur in iúl a shonrú trí 
mhodheolaíocht chomhchoiteann a 
bhunú maidir leis an measúnú, leis an 
anailís agus leis an staidreamh dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (d), chun a 
áirithiú go mbeidh leibhéal 
leordhóthanach infhaighteachta sonraí ar 
fáil do mheasúnú an Choimisiúin dá 
dtagraítear i mír 4.

Leasú 54
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Déanfar táirge innealra a shuítear 
ina leith go mbaineann riosca do shláinte 
an duine leis i gcomhréir le mír 3 a 
áireamh sa liosta catagóirí táirgí innealra 
atá in Iarscríbhinn I, Cuid A, má 
chomhlíontar ceann amháin ar a laghad 
de na coinníollacha seo a leanas:
(a) nach bhfuil aon chaighdeáin 
chomhchuibhithe ná sonraíochtaí 
teicniúla ann a chumhdaíonn na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta ábhartha go léir don 
chatagóir de tháirge innealra i gceist;
(b) go bhfuil rioscaí iarmharacha ann i 
ngeall ar easnaimh sna bearta cosanta 
agus go léirítear le faisnéis a chuirtear in 
iúl don Choimisiún i gcomhréir le mír 4 
go dtarlaíonn tionóiscí tromchúiseacha 
nó marfacha nó damáiste don tsláinte ar 
bhonn athfhillteach i ndáil leis na rioscaí 
iarmharacha sin;
(c) go léiríonn staidreamh maidir le 
tionóiscí dá dtagraítear i mír 4 go bhfuil 
easnaimh sna caighdeáin 
chomhchuibhithe nó sna sonraíochtaí 
teicniúla ábhartha nó go gcuirtear na 
caighdeáin chomhchuibhithe nó na 
sonraíochtaí teicniúla ábhartha i 
bhfeidhm go mícheart arís agus arís eile;
(d) méid na neamhchinnteachta ag baint 
leis an riosca a d’fhéadfadh a bheith ann 
a bhaineann le cineálacha nua innealra 
nó teicneolaíochtaí.
Maidir le táirge innealra a shuítear ina 
leith gur táirge é a bhfuil riosca ag baint 
leis do shláinte an duine i gcomhréir le 
mír 3 agus nach gcomhlíonann sé aon 
cheann de na coinníollacha a leagtar 
amach sa chéad fhomhír, déanfar é a 
chur ar liosta na gcatagóirí de tháirgí 
innealra atá i gCuid B d’Iarscríbhinn I, 
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gan dochar d’Airteagal 11 de Rialachán 
(AE) Uimh. 1025/2012 maidir le hagóidí 
foirmiúla i gcoinne caighdeáin 
chomhchuibhithe.
Nuair a bheidh an Coimisiún á shuíomh 
an bhfuil riosca do shláinte an duine ag 
baint le táirge innealra i gcomhréir le mír 
3, cuirfidh sé, inter alia, an fhaisnéis i 
gcuntas a cuireadh in iúl dó de bhun mhír 
4.

Leasú 55

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní chuirfear innealra páirtchríochnaithe 
ar fáil ar an margadh ach amháin má 
shásaíonn sé na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta is infheidhme 
a leagtar amach in Iarscríbhinn III agus 
ar dhearbhaigh an monaróir ina leith, i 
ndearbhú corpraithe an Aontais, go 
bhfuil sé sin amhlaidh.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9
Rialachán (AE) 2022/... ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle+

scriosta

I gcás ina mbeidh córas intleachta saorga 
i dtáirgí innealra, a bhfuil feidhm ag 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta Rialachán (AE).../... 
maidir leis, ní bheidh feidhm ag an 
Rialachán seo, i ndáil leis an gcóras 
intleachta saorga sin, ach amháin i ndáil 
lena chomhtháthú sábháilte san innealra 
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foriomlán, ionas nach gcuirfear 
sábháilteacht an innealra ina iomláine i 
mbaol.
__________________
29 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad ... .

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Agus táirge innealra á chur ar an 
margadh ag monaróirí, áiritheoidh siad gur 
dearadh agus go ndearnadh agus gur 
tógadh é i gcomhréir leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III.

1. Agus táirge innealra á chur ar an 
margadh, nó á chur i seirbhís, ag 
monaróirí, áiritheoidh siad gur dearadh 
agus gur tógadh é i gcomhréir leis na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sula gcuirfear táirge innealra ar an 
margadh, dréachtóidh monaróirí an 
doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear in 
Iarscríbhinn IV (‘doiciméadacht 
theicniúil’) agus déanfaidh siad na nósanna 
imeachta ábhartha um measúnú 
comhréireachta dá dtagraítear in 
Airteagal 21 nó in Airteagal 22 nó socróidh 
siad go ndéanfar iad.

2. Sula gcuirfear táirge innealra ar an 
margadh nó i seirbhís, dréachtóidh 
monaróirí an doiciméadacht theicniúil dá 
dtagraítear in Iarscríbhinn IV 
(‘doiciméadacht theicniúil’) agus déanfaidh 
siad na nósanna imeachta ábhartha um 
measúnú comhréireachta dá dtagraítear in 
Airteagal 21 nó in Airteagal 22 nó socróidh 
siad go ndéanfar iad.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh monaróirí an 
doiciméadacht theicniúil agus an dearbhú 
comhréireachta de chuid an Aontais, más 
ábhartha, a choinneáil ar fáil do na 
húdaráis um fhaireachas margaidh go 
ceann deich mbliana tar éis an táirge 
innealra a chur ar an margadh. I gcás inarb 
ábhartha, déanfar an cód foinse nó an 
loighic chlársceidealaithe a áirítear sa 
doiciméadacht theicniúil a chur ar fáil ar 
iarraidh réasúnaithe ó na húdaráis náisiúnta 
inniúla ar choinníoll go bhfuil gá leis chun 
go mbeadh na húdaráis sin in ann a 
sheiceáil go bhfuil na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III á 
gcomhlíonadh.

3. Déanfaidh monaróirí an 
doiciméadacht theicniúil agus an dearbhú 
comhréireachta AE ar páipéar nó i 
bhfoirm leictreonach, más ábhartha, a 
choinneáil ar fáil do na húdaráis um 
fhaireachas margaidh go ceann deich 
mbliana tar éis an táirge innealra a chur ar 
an margadh. I gcás inarb ábhartha, déanfar 
an cód foinse nó an loighic 
chlársceidealaithe a áirítear sa 
doiciméadacht theicniúil a chur ar fáil ar 
iarraidh réasúnaithe ó na húdaráis náisiúnta 
inniúla ar choinníoll go bhfuil gá leis chun 
go mbeadh na húdaráis sin in ann a 
sheiceáil go bhfuil na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III á 
gcomhlíonadh.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Áiritheoidh monaróirí go bhfuil 
uimhir chineáil, baiscuimhir nó 
sraithuimhir nó eilimint eile lenar féidir é a 
shainaithint ar na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh, nó, i gcás 
nach féidir a leithéid a dhéanamh de bharr 
mhéid nó chineál an táirge innealra, go 
gcuirtear an fhaisnéis is gá ar an 
bpacáistíocht nó ar dhoiciméad a ghabhann 
leis an táirge innealra.

5. Áiritheoidh monaróirí go bhfuil 
uimhir chineáil, baiscuimhir nó 
sraithuimhir nó eilimint eile lenar féidir é a 
shainaithint ar na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh nó i seirbhís, 
nó, i gcás nach féidir a leithéid a dhéanamh 
de bharr mhéid nó chineál an táirge 
innealra, go gcuirtear an fhaisnéis is gá ar 
an bpacáistíocht nó ar dhoiciméad a 
ghabhann leis an táirge innealra.

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Déanfaidh monaróirí a n-ainm, a 
dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc 
cláraithe, an seoladh poist agus an seoladh 
ríomhphoist ag ar féidir teagmháil a 
dhéanamh leo a chur in iúl ar an táirge 
innealra nó, i gcás nach bhfuil sé sin 
indéanta, ar phacáistíocht an táirge innealra 
nó ar dhoiciméad a ghabhann leis an táirge 
innealra. Luafar sa seoladh pointe aonair ag 
ar féidir dul i dteagmháil leis an monaróir. 
Ní mór na sonraí teagmhála a bheith i 
dteanga is féidir le húsáideoirí deiridh agus 
údaráis um fhaireachas margaidh a 
thuiscint gan stró.

6. Déanfaidh monaróirí a n-ainm, a 
dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc 
cláraithe, an seoladh poist agus an suíomh 
gréasáin nó seoladh ríomhphoist ag ar 
féidir teagmháil a dhéanamh leo a chur in 
iúl ar an táirge innealra nó, i gcás nach 
bhfuil sé sin indéanta, ar phacáistíocht an 
táirge innealra nó ar dhoiciméad a 
ghabhann leis an táirge innealra. Luafar sa 
seoladh pointe aonair ag ar féidir dul i 
dteagmháil leis an monaróir. Ní mór na 
sonraí teagmhála a bheith i dteanga is féidir 
le húsáideoirí deiridh agus údaráis um 
fhaireachas margaidh a thuiscint gan stró.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

9. Monaróirí a mheasann nó a bhfuil 
údar acu lena chreidiúint nach bhfuil an 
táirge innealra, atá curtha ar an margadh 
acu nó atá curtha i seirbhís acu, i gcomhréir 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III, déanfaidh siad láithreach 
na bearta ceartaitheacha is gá chun an t-
innealra sin a thabhairt chun 
comhréireachta, a tharraingt siar nó a 
aisghairm, de réir mar is iomchuí. Thairis 
sin, i gcás ina mbeidh riosca ag baint leis 
an táirge innealra, cuirfidh monaróirí é sin 
in iúl gan mhoill d’údaráis náisiúnta 
inniúla na mBallstát inar chuir siad an 
táirge innealra ar fáil ar an margadh, agus 
tabharfaidh siad sonraí, go háirithe, faoin 
neamh-chomhréireacht agus faoi aon 
bheart ceartaitheach atá déanta.

9. Monaróirí a mheasann nó a bhfuil 
údar acu lena chreidiúint nach bhfuil an 
táirge innealra, atá curtha ar an margadh 
acu nó atá curtha i seirbhís acu, i gcomhréir 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III, déanfaidh siad láithreach 
na bearta ceartaitheacha is gá chun an t-
innealra sin a thabhairt chun 
comhréireachta, a tharraingt siar nó a 
aisghairm, de réir mar is iomchuí. Thairis 
sin, i gcás ina mbeidh riosca ag baint leis 
an táirge innealra, cuirfidh monaróirí é sin 
in iúl gan mhoill d’údaráis náisiúnta 
inniúla na mBallstát inar chuir siad an 
táirge innealra ar fáil ar an margadh nó 
inar chuir siad é i seirbhís, agus 
tabharfaidh siad sonraí, go háirithe, faoin 
neamh-chomhréireacht agus faoi aon 
bheart ceartaitheach atá déanta.
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Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an dearbhú comhréireachta de 
chuid an Aontais agus an doiciméadacht 
theicniúil a choinneáil ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta faireachais margaidh go 
ceann tréimhse deich mbliana tar éis an 
táirge innealra a chur ar an margadh;

(a) an dearbhú comhréireachta de 
chuid an Aontais agus an doiciméadacht 
theicniúil a choinneáil ar fáil go 
leictreonach do na húdaráis náisiúnta 
faireachais margaidh go ceann tréimhse 
deich mbliana tar éis an táirge innealra a 
chur ar an margadh;

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tar éis dó iarraidh réasúnaithe a 
fháil ó údarás náisiúnta inniúil, an fhaisnéis 
agus an doiciméadacht uile is gá a chur ar 
fáil don údarás sin chun comhréireacht an 
táirge innealra a léiriú;

(b) tar éis dó iarraidh réasúnaithe a 
fháil ó údarás náisiúnta inniúil, an fhaisnéis 
agus an doiciméadacht uile is gá a chur ar 
fáil don údarás sin chun comhréireacht an 
táirge innealra a léiriú. D’fhéadfadh sé a 
bheith ar páipéar nó i bhfoirm 
leictreonach;

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh monaróirí a n-ainm, a 
dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc 
cláraithe, an seoladh poist agus an seoladh 
ríomhphoist ag ar féidir teagmháil a 
dhéanamh leo a chur in iúl ar an táirge 
innealra nó, i gcás nach mbeidh sé sin 
indéanta, ar phacáistíocht an táirge innealra 
nó ar dhoiciméad a ghabhann leis an táirge 
innealra. Ní mór na sonraí teagmhála a 

3. Déanfaidh allmhaireoirí a n-ainm, a 
dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc 
cláraithe, an seoladh poist agus an suíomh 
gréasáin nó seoladh ríomhphoist ag ar 
féidir teagmháil a dhéanamh leo a chur in 
iúl ar an táirge innealra nó, i gcás nach 
bhfuil sé sin indéanta, ar phacáistíocht an 
táirge innealra nó ar dhoiciméad a 
ghabhann leis an táirge innealra. Ní mór na 
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bheith i dteanga is féidir le húsáideoirí 
deiridh agus údaráis um fhaireachas 
margaidh a thuiscint gan stró.

sonraí teagmhála a bheith i dteanga is féidir 
le húsáideoirí deiridh agus údaráis um 
fhaireachas margaidh a thuiscint gan stró.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) nach bhfuil aon tagairt do 
chaighdeáin chomhchuibhithe lena 
gcumhdaítear na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta ábhartha 
foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 1025/2012;

(a) nach bhfuil aon tagairt do 
chaighdeáin chomhchuibhithe lena 
gcumhdaítear na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta ábhartha 
foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 1025/2012 agus nach meastar go 
bhfoilseofar tagairt den sórt sin laistigh 
de thréimse réasúnta; agus

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) gur iarr an Coimisiún ar cheann 
amháin nó níos mó de na heagraíochtaí 
Eorpacha um chaighdeánú caighdeán 
comhchuibhithe a dhréachtú le haghaidh na 
gceanglas riachtanach sláinte agus 
sábháilteachta agus go bhfuil moill 
mhíchuí sa nós imeachta um chaighdeánú 
nó nár ghlac aon cheann de na 
heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú 
leis an iarraidh.

(b) gur iarr an Coimisiún ar cheann 
amháin nó níos mó de na heagraíochtaí 
Eorpacha um chaighdeánú caighdeán 
comhchuibhithe a dhréachtú le haghaidh na 
gceanglas riachtanach sláinte agus 
sábháilteachta agus nár forbraíodh an 
caighdeán a iarradh laistigh de thréimhse 
trí bliana tar éis na hiarrata ar 
chaighdeánú, nó nár ghlac aon cheann de 
na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú 
leis an iarraidh.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)



PE697.614v03-00 40/115 RR\1255594GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle go 
cuí leis na geallsealbhóirí ábhartha go 
léir.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Má dhéantar caighdeáin 
chomhchuibhithe lena gcumhdaítear na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn III a fhorbairt agus má 
fhoilsítear na tagairtí dóibh in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh i gcomhréir 
le Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012, ní 
bheidh feidhm a thuilleadh ag na 
sonraíochtaí teicniúla ábhartha.

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leanfaidh an dearbhú 
comhréireachta de chuid an Aontais an 
struchtúr samplach a leagtar amach in 
Iarscríbhinn V, áireofar ann na gnéithe a 
shonraítear sna modúil ábhartha a leagtar 
amach in Iarscríbhinní VI, VII, VIII agus 
IX agus tabharfar é cothrom le dáta ar 
bhonn leanúnach. Aistreofar é go dtí an 
teanga nó go dtí na teangacha a éilíonn an 
Ballstát ina ndéantar an táirge innealra a 
chur ar an margadh nó a chur ar fáil ar an 
margadh.

2. Maidir leis an dearbhú 
comhréireachta AE, beifear in ann é a 
chomhlánú go leictreonach agus beidh 
aige an struchtúr samplach a leagtar amach 
in Iarscríbhinn V, áireofar ann na gnéithe a 
shonraítear sna modúil ábhartha a leagtar 
amach in Iarscríbhinní VI, VII, VIII agus 
IX. Aistreofar é go dtí an teanga nó go dtí 
na teangacha a éilíonn an Ballstát ina 
ndéantar an táirge innealra a chur ar an 
margadh nó a chur ar fáil ar an margadh.
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Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun a dheimhniú go 
gcomhlíonann táirge innealra an Rialachán 
seo, cuirfidh an monaróir nó a ionadaí 
údaraithe agus an duine a rinne modhnú 
substaintiúil ar an táirge innealra, ceann de 
na nósanna imeachta i bhfeidhm le 
haghaidh measúnú comhréireachta dá 
dtagraítear i míreanna 2 agus 3.

1. Chun a bhunú go gcomhlíonann 
táirge innealra an Rialachán seo, cuirfidh 
an monaróir agus an duine a rinne modhnú 
substaintiúil ar an táirge innealra, ceann de 
na nósanna imeachta i bhfeidhm le 
haghaidh measúnú comhréireachta dá 
dtagraítear i míreanna 2, 2a agus 3.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás inar táirge innealra ardriosca 
a liostaítear in Iarscríbhinn I é táirge 
innealra ardriosca, déanfaidh monaróir nó 
ionadaí údaraithe an mhonaróra agus an 
duine a bhfuil modhnú substaintiúil déanta 
aige ar cheann de na nósanna imeachta 
ceann amháin de na nósanna imeachta seo 
a leanas a chur i bhfeidhm:

2. I gcás inar táirge innealra a 
liostaítear in Iarscríbhinn I, cuid A, é táirge 
innealra ardriosca, déanfaidh monaróir 
agus an duine a bhfuil modhnú 
substaintiúil déanta aige ar cheann de na 
nósanna imeachta ceann amháin de na 
nósanna imeachta seo a leanas a chur i 
bhfeidhm:

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. I gcás inar táirge innealra atá 
liostaithe in Iarscríbhinn I, cuid B, an 
táirge innealra agus gur monaraíodh é i 
gcomhréir le caighdeáin 
chomhchuibhithe nó sonraíochtaí 
teicniúla a chumhdaíonn na ceanglais 
sláinte agus sábháilteachta riachtanacha 
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go léir, cuirfidh an monaróir agus an 
duine a rinne modhnú substaintiúil ar an 
táirge innealra ceann de na nósanna 
imeachta seo a leanas i bhfeidhm:
(a) nós imeachta rialaithe táirgthe 
inmheánaigh (modúl A) atá leagtha 
amach in Iarscríbhinn VI;
(b) cineálscrúdú de chuid an Aontais 
(modúl B) dá bhforáiltear in 
Iarscríbhinn VII de réir cineál-
chomhréireachta bunaithe ar rialú 
táirgthe inmheánach (modúl C) a leagtar 
amach in Iarscríbhinn VIII;
(c) comhréireacht bunaithe ar dhearbhú 
cáilíochta iomlán (modúl H), a leagtar 
amach in Iarscríbhinn IX.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás nach táirge innealra ardriosca 
a liostaítear in Iarscríbhinn I é an táirge 
innealra, is é an monaróir nó ionadaí 
údaraithe an mhonaróra agus an duine a 
bhfuil modhnú substaintiúil déanta aige ar 
an táirge innealra a chuirfidh i bhfeidhm an 
nós imeachta rialaithe táirgthe (modúl A) a 
leagtar amach in Iarscríbhinn VI.

3. I gcás nach táirge innealra a 
liostaítear in Iarscríbhinn I é an táirge 
innealra, is é an monaróir agus an duine a 
bhfuil modhnú substaintiúil déanta aige ar 
an táirge innealra a chuirfidh i bhfeidhm an 
nós imeachta rialaithe táirgthe 
inmheánaigh (modúl A) a leagtar amach in 
Iarscríbhinn VI.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 21 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Comhlachtaí dá dtugtar fógra, 
cuirfidh siad leasanna agus riachtanais 
shonracha fiontair bheaga agus 
mheánmhéide san áireamh nuair a bheidh 
na táillí le haghaidh measúnú 

4. Comhlachtaí dá dtugtar fógra, 
cuirfidh siad leasanna agus riachtanais 
shonracha ag fiontair bheaga agus 
mheánmhéide san áireamh nuair a bheidh 
na táillí le haghaidh measúnú 
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comhréireachta á socrú acu agus 
laghdóidh siad na táillí sin i gcomhréir 
lena leasanna agus lena riachtanais 
shonracha.

comhréireachta á socrú acu.

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Nósanna imeachta um measúnú 
comhréireachta maidir le hinnealra atá 
páirtchríochnaithe

Nósanna imeachta le haghaidh innealra atá 
páirtchríochnaithe

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Is é monaróir an innealra 
páirtchríochnaithe nó ionadaí údaraithe 
an mhonaróra a áiritheoidh, sula gcuirfear 
innealra páirtchríochnaithe ar an margadh, 
go ndréachtófar na doiciméid seo a leanas:

1. Is é monaróir an innealra 
pháirtchríochnaithe a áiritheoidh, sula 
gcuirfear innealra páirtchríochnaithe ar an 
margadh, go ndréachtófar na doiciméid seo 
a leanas ar páipéar nó i bhfoirm 
leictreonach:

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás inarb ábhartha, is é monaróir 
an innealra páirtchríochnaithe nó ionadaí 
údaraithe an mhonaróra a dhéanfaidh an 
cód foinse nó an loighic chlársceidealaithe 
a áirítear sa doiciméadacht theicniúil dá 
dtagraítear i mír 1, pointe (a) a chur ar fáil 
don údarás náisiúnta inniúil ar iarraidh 
réasúnta uaidh ar choinníoll gur gá sin 

2. I gcás inarb ábhartha, is é monaróir 
an innealra pháirtchríochnaithe a 
dhéanfaidh an cód foinse nó an loighic 
ríomhchláraithe a áirítear sa doiciméadacht 
theicniúil dá dtagraítear i mír 1, pointe (a) a 
chur ar fáil don údarás náisiúnta inniúil ar 
iarraidh réasúnta uaidh ar choinníoll gur gá 
sin chun go mbeidh an t-údarás sin in ann a 
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chun go mbeidh an t-údarás sin in ann a 
sheiceáil go bhfuil na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III á 
gcomhlíonadh. Beidh treoracha cóimeála 
dá dtagraítear i mír 1, pointe (b), agus an 
dearbhú ionchorpraithe dá dtagraítear i 
mír 1, pointe (c), ag gabháil leis an innealra 
páirtchríochnaithe go dtí go mbeidh sé 
ionchorpraithe sa táirge innealra deiridh 
agus beidh na treoracha sin ina gcuid de 
chomhad teicniúil le haghaidh an táirge 
innealra sin ina dhiaidh sin.

sheiceáil go bhfuil na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar amach in Iarscríbhinn III á 
gcomhlíonadh. Beidh treoracha cóimeála 
dá dtagraítear i mír 1, pointe (b), agus an 
dearbhú ionchorpraithe AE dá dtagraítear i 
mír 1, pointe (c), ag gabháil leis an innealra 
páirtchríochnaithe go dtí go mbeidh sé 
ionchorpraithe sa táirge innealra deiridh 
agus beidh na treoracha sin ina gcuid de 
chomhad teicniúil le haghaidh an táirge 
innealra sin ina dhiaidh sin.

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Ní hé dearthóir, monaróir, soláthraí, 
suiteálaí, ceannaitheoir, úinéir, úsáideoir nó 
cothabhálaí an táirge innealra a bheidh á 
mheasúnú acu, ná ionadaí aon duine de na 
páirtithe sin, a bheidh i gceist leis an 
gcomhlacht um measúnú comhréireachta, 
lena lucht bainistíochta ardleibhéil ná leis 
an bpearsanra a bheidh freagrach as na 
cúraimí um measúnú comhréireachta a 
chomhlíonadh. Ní chuirfidh sin bac ar 
úsáid táirge innealra is gá le haghaidh 
oibríochtaí an chomhlachta um measúnú 
comhréireachta ná ar úsáid táirge innealra 
chun críocha pearsanta.

4. Ní hé dearthóir, monaróir, soláthraí, 
allmhaireoir, dáileoir, suiteálaí, 
ceannaitheoir, úinéir, úsáideoir nó 
cothabhálaí an táirge innealra a bheidh á 
mheasúnú acu, ná ionadaí údaraithe aon 
duine de na páirtithe sin, a bheidh i gceist 
leis an gcomhlacht um measúnú 
comhréireachta, lena lucht bainistíochta 
ardleibhéil ná leis an bpearsanra a bheidh 
freagrach as na cúraimí um measúnú 
comhréireachta a chomhlíonadh. Ní 
chuirfidh sin bac ar úsáid táirge innealra is 
gá le haghaidh oibríochtaí an chomhlachta 
um measúnú comhréireachta ná ar úsáid 
táirge innealra chun críocha pearsanta.

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ní bheidh baint dhíreach ag comhlacht um 
measúnú comhréireachta, ag a bhainisteoirí 

Ní bheidh baint dhíreach ag comhlacht um 
measúnú comhréireachta, ag a bhainisteoirí 



RR\1255594GA.docx 45/115 PE697.614v03-00

GA

barrleibhéil agus ag an bpearsanra atá 
freagrach as cúraimí um measúnú 
comhréireachta a dhéanamh le táirgí 
innealra a dhearadh, a mhonarú, a mhargú, 
a úsáid ná a chothabháil, ná ní dhéanfaidh 
siad ionadaíocht ar aon cheann de na 
páirtithe sin atá i mbun na ngníomhaíochtaí 
sin. Ní ghabhfaidh siad d'aon 
ghníomhaíocht a d'fhéadfadh teacht salach 
ar neamhspleáchas a mbreithiúnais ná a n-
ionracais i ndáil le gníomhaíochtaí um 
measúnú comhréireachta a dtugtar fógra 
dóibh ina leith. Beidh feidhm ag an méid 
sin go háirithe maidir le seirbhísí 
sainchomhairleoireachta.

barrleibhéil agus ag an bpearsanra atá 
freagrach as cúraimí um measúnú 
comhréireachta a dhéanamh le táirgí 
innealra a dhearadh, a allmhairiú, a 
dháileadh, a mhonarú, a mhargú, a úsáid 
ná a chothabháil, ná ní dhéanfaidh siad 
ionadaíocht ar aon cheann de na páirtithe 
sin atá i mbun na ngníomhaíochtaí sin. Ní 
ghabhfaidh siad d'aon ghníomhaíocht a 
d'fhéadfadh teacht salach ar 
neamhspleáchas a mbreithiúnais ná a n-
ionracais i ndáil le gníomhaíochtaí um 
measúnú comhréireachta a dtugtar fógra 
dóibh ina leith. Beidh feidhm ag an méid 
sin go háirithe maidir le seirbhísí 
sainchomhairleoireachta.

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 6 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Beidh comhlacht um measúnú 
comhréireachta in acmhainn na 
gníomhaíochtaí uile um measúnú 
comhréireachta a dhéanamh a luaitear in 
Iarscríbhinní VII, VIII agus IX agus ar 
tugadh fógra dó i ndáil leo, cibé acu an é an 
comhlacht um measúnú comhréireachta 
féin a chomhlíonfaidh na cúraimí sin nó an 
ndéantar iad thar a cheann agus ar a 
fhreagracht féin.

6. Beidh comhlacht um measúnú 
comhréireachta in acmhainn na cúraimí 
uile um measúnú comhréireachta a 
dhéanamh a luaitear in Iarscríbhinní VII, 
VIII agus IX agus ar tugadh fógra dó i 
ndáil leo, cibé acu an é an comhlacht um 
measúnú comhréireachta féin a 
chomhlíonfaidh na cúraimí sin nó an 
ndéantar iad thar a cheann agus ar a 
fhreagracht féin.

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 6 – fomhír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) pearsanra ag a bhfuil an t-eolas 
teicniúil agus taithí leordhóthanach 
iomchuí chun na gníomhaíochtaí um 
measúnú comhréireachta a dhéanamh;

(a) pearsanra ag a bhfuil eolas teicniúil 
agus taithí dhóthanach agus iomchuí chun 
na cúraimí measúnaithe comhréireachta a 
dhéanamh;
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Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 28 – mír 6 – fomhír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) beartais agus nósanna imeachta 
iomchuí chun idirdhealú a dhéanamh idir 
gníomhaíochtaí a dhéanann sé mar 
chomhlacht dá dtugtar fógra agus 
gníomhaíochtaí eile;

(c) beartais agus nósanna imeachta 
iomchuí chun idirdhealú a dhéanamh idir 
cúraimí a dhéanann sé mar chomhlacht dá 
dtugtar fógra agus gníomhaíochtaí eile;

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. I gcás ina mbeidh cúis 
leordhóthanach ag údaráis um fhaireachas 
margaidh Ballstáit amháin chun a 
chreidiúint go mbaineann riosca le táirge 
innealra a chumhdaítear leis an Rialachán 
seo do shláinte nó sábháilteacht daoine, 
agus i gcás inarb iomchuí, do shláinte agus 
sábháilteacht ainmhithe clóis nó do 
shlándáil réadmhaoine, agus i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil, 
déanfaidh siad meastóireacht i ndáil leis an 
táirge innealra lena mbaineann lena 
gcumhdófar gach ceanglas ábhartha a 
leagtar síos sa Rialachán seo. De réir mar is 
gá, comhoibreoidh na hoibreoirí 
eacnamaíocha ábhartha leis na húdaráis 
faireachais margaidh chun na críche sin.

1. I gcás ina mbeidh cúis 
leordhóthanach ag údaráis um fhaireachas 
margaidh Ballstáit amháin chun a 
chreidiúint maidir le táirge innealra a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo nach 
gcomhlíonann sé na ceanglais a leagtar 
síos leis an Rialachán seo nó go 
mbaineann riosca leis do shláinte nó 
sábháilteacht daoine, agus i gcás inarb 
iomchuí, do shláinte agus sábháilteacht 
ainmhithe clóis nó do shlándáil 
réadmhaoine, agus i gcás inarb infheidhme, 
do chosaint an chomhshaoil, déanfaidh siad 
meastóireacht i ndáil leis an táirge innealra 
lena mbaineann lena gcumhdófar gach 
ceanglas ábhartha a leagtar síos sa 
Rialachán seo. De réir mar is gá, 
comhoibreoidh na hoibreoirí eacnamaíocha 
ábhartha leis na húdaráis faireachais 
margaidh chun na críche sin.

Leasú 85
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina bhfionnfaidh na húdaráis um 
fhaireachas margaidh, le linn na 
meastóireachta dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír, nach gcomhlíonann an táirge 
innealra na ceanglais a leagtar síos sa 
Rialachán seo, éileoidh siad gan mhoill ar 
an oibreoir eacnamaíoch ábhartha gach 
gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí a 
dhéanamh chun an táirge innealra a 
thabhairt chun comhréireachta leis na 
ceanglais sin, an táirge innealra a 
tharraingt siar ón margadh, nó é a 
aisghairm laistigh d’am réasúnta, a bheidh i 
gcomhréir leis an gcineál riosca dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír.

I gcás ina bhfionnfaidh na húdaráis um 
fhaireachas margaidh, le linn na 
meastóireachta dá dtagraítear sa chéad 
fhomhír, nach gcomhlíonann an táirge 
innealra na ceanglais a leagtar síos sa 
Rialachán seo, éileoidh siad gan mhoill ar 
an oibreoir eacnamaíoch ábhartha 
gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí agus 
chomhréireach a dhéanamh, dá 
bhforáiltear le hAirteagal 16(3) de 
Rialachán (AE) 2019/1020, chun deireadh 
a chur leis an neamhchomhlíonadh, nó 
chun fáil réidh leis an riosca a shonróidh 
siad laistigh d’am réasúnta, a bheidh i 
gcomhréir leis an gcineál riosca dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír.

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Áiritheoidh an t-oibreoir 
eacnamaíoch go ndéanfar gach 
gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí i 
dtaca leis na táirgí innealra uile lena 
mbaineann a chuir an t-oibreoir 
eacnamaíoch ar fáil ar an margadh ar fud 
an Aontais.

3. Áiritheoidh an t-oibreoir 
eacnamaíoch go ndéanfar gach 
gníomhaíocht cheartaitheach iomchuí i 
dtaca leis na táirgí innealra uile lena 
mbaineann a chuir an t-oibreoir 
eacnamaíoch ar fáil ar an margadh ar fud 
an Aontais.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 4 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. I gcás nach nglacann an t-oibreoir 
eacnamaíoch ábhartha beart ceartaitheach 

4. I gcás nach ndéanfaidh an t-oibreoir 
eacnamaíoch ábhartha an ghníomhaíocht 
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leordhóthanach laistigh den tréimhse dá 
dtagraítear sa dara fomhír de mhír 1, 
déanfaidh na húdaráis um fhaireachas 
margaidh gach beart sealadach iomchuí 
chun toirmeasc nó srian a chur ar an 
táirge innealra a chur ar fáil ar a 
margadh náisiúnta, chun an táirge 
innealra a tharraingt siar ón margadh nó 
é a aisghairm.

cheartaitheach dá dtagraítear i mír 1, an 
dara fomhír, laistigh den tréimhse 
shonraithe nó i gcás ina leanfaidh an 
neamhchomhlíonadh nó an riosca dá 
dtagraítear i mír 1 ar aghaidh, áiritheoidh 
na húdaráis faireachais margaidh go 
dtarraingeofar siar nó go n-aisghairfear 
an táirge innealra lena mbaineann, nó go 
gcuirfear toirmeasc nó srian ar an táirge 
a chur ar fáil ar an margadh, agus go 
gcuirfear an pobal, an Coimisiún agus na 
Ballstáit eile ar an eolas dá réir sin gan 
mhoill.

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh na húdaráis um fhaireachas 
margaidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
eile ar an eolas i dtaobh na mbeart sin 
gan mhoill.

scriosta

Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Áireofar san fhaisnéis dá 
dtagraítear sa dara fomhír de mhír 4 na 
sonraí uile atá ar fáil, go háirithe na sonraí 
is gá chun táirge innealra 
neamhchomhlíontach a shainaithint, 
tionscnamh an táirge innealra sin, an cineál 
neamhchomhlíontachta a líomhnaítear agus 
an riosca a bhaineann leis, cineál agus fad 
na mbeart náisiúnta a rinneadh agus na 
hargóintí a chuir an t-oibreoir eacnamaíoch 
ábhartha chun tosaigh. Tabharfaidh na 
húdaráis um fhaireachas margaidh le fios 
go háirithe cibé ar tharla an 

5. Áireofar san fhaisnéis dá 
dtagraítear i mír 4 na sonraí uile atá ar fáil, 
go háirithe na sonraí is gá chun táirge 
innealra neamhchomhlíontach a 
shainaithint, tionscnamh an táirge innealra 
sin, an cineál neamhchomhlíontachta a 
líomhnaítear agus an riosca a bhaineann 
leis, cineál agus fad na mbeart náisiúnta a 
rinneadh agus na hargóintí a chuir an t-
oibreoir eacnamaíoch ábhartha chun 
tosaigh. Tabharfaidh na húdaráis um 
fhaireachas margaidh le fios go háirithe 
cibé ar tharla an neamhchomhlíonadh i 
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neamhchomhlíonadh i ngeall ar aon cheann 
de na nithe seo a leanas:

ngeall ar aon cheann de na nithe seo a 
leanas:

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 41 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Más rud é, laistigh de 3 mhí ón 
bhfaisnéis dá dtagraítear sa dara fomhír de 
mhír 4 a fháil, nach ndéanann Ballstát ná 
an Coimisiún agóid in aghaidh beart 
sealadach a dhéanann Ballstát, measfar go 
bhfuil údar leis an mbeart sin.

7. Más rud é, laistigh de thrí mhí tar 
éis dóibh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 4 
a fháil, nach bhfuil aon agóid maidir le 
beart a ghlac Ballstát déanta ag Ballstát nó 
ag an gCoimisiún, measfar go bhfuil údar 
leis an mbeart sin.

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 5(2) agus 6(2) a 
thabhairt don Choimisiún go ceann 
tréimhse cúig bliana amhail ó... [dáta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. 
Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí 
ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 
bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le 
tarmligean na cumhachta. Déanfar 
tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagail 5(2), 5(4a) agus 
6(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann 
tréimhse cúig bliana amhail ó... [dáta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo]. 
Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí 
ná 9 mí roimh dheireadh na tréimhse 5 
bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le 
tarmligean na cumhachta. Déanfar 
tarmligean na cumhachta a fhadú go 
hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
mura rud é go gcuireann Parlaimint na 
hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 
fhadaithe sin tráth nach déanaí ná 3 mhí 
roimh dheireadh gach tréimhse.

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 4
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 5(2) agus 6(2) a 
chúlghairm aon tráth. Le cinneadh chun 
cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le 
tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 
chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá 
tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh sin. Ní dhéanfaidh 
sé difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 
an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 
dtagraítear in Airteagail 5(2), 5(4a) agus 
6(2) a chúlghairm aon tráth. Le cinneadh 
chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfear 
deireadh le tarmligean na cumhachta atá 
sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 
éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 
chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 
sa chinneadh sin. Ní dhéanfaidh sé difear 
do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i 
bhfeidhm cheana.

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 45 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 5(2) agus 6(2) i 
bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 
agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa 
nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul 
in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún 
nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear 
síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagail 5(2), 5(4a) 
agus 6(2) i bhfeidhm ach amháin mura 
mbeidh aon agóid curtha in iúl ag 
Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle 
laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra 
faoin ngníomh sin a thabhairt do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in 
éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis 
a chur in iúl don Choimisiún nach 
ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear 
síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar 
thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na 
Comhairle.

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 49 – mír 2 – fomhír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déantar Treoir 2006/42/CE a 
aisghairm le héifeacht ó ... [30 mí tar éis 
dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo].

2. Déantar Treoir 2006/42/CE a 
aisghairm le héifeacht ó ... [48 mí tar éis 
dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo].

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní chuirfidh na Ballstáit bac go dtí 
... [42 mhí tar éis dháta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo] ar innealra a 
cuireadh ar an margadh i gcomhréir le 
Treoir 2006/42/CE roimh …[dáta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo] a chur ar fáil 
ar an margadh. Beidh feidhm mutatis 
mutandis ag Caibidil VI den Rialachán seo, 
áfach, maidir leis an innealra sin in ionad 
Airteagal 11 den Treoir sin, lena n-áirítear 
innealra a bhfuil nós imeachta tionscanta 
cheana féin ina leith faoi Airteagal 11 de 
Threoir 2006/42/CE amhail ón …[dáta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

1. Ní chuirfidh na Ballstáit bac ar 
innealra a cuireadh ar an margadh i 
gcomhréir le Treoir 2006/42/CE roimh … 
[dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo] a 
chur ar fáil ar an margadh. Beidh feidhm 
mutatis mutandis ag Caibidil VI den 
Rialachán seo, áfach, maidir leis an 
innealra sin in ionad Airteagal 11 den 
Treoir sin, lena n-áirítear innealra a bhfuil 
nós imeachta tionscanta cheana féin ina 
leith faoi Airteagal 11 de 
Threoir 2006/42/CE amhail ón …[dáta 
chur i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 50 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Leanfaidh deimhnithe ar scrúdú 
cineáil CE agus cinntí formheasa a eisítear 
i gcomhréir le hAirteagal 14 de 
Threoir 2006/42/CE de bheith bailí go dtí 
[42 mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm 
an Rialacháin seo], mura rachaidh siad in 
éag roimh an dáta sin.

2. Leanfaidh deimhnithe ar scrúdú 
cineáil CE agus cinntí formheasa a eisítear 
i gcomhréir le hAirteagal 14 de 
Threoir 2006/42/CE de bheith bailí go dtí 
rachaidh siad in éag.
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Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 51 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Faoin ... [54 mhí tar éis dháta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus 
gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh 
an Coimisiún tuarascáil ar mheastóireacht 
agus athbhreithniú an Rialacháin seo faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Cuirfear na tuarascálacha ar 
fáil go poiblí.

1. Faoin ... [72 mhí tar éis dháta 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo] agus 
gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh 
an Coimisiún tuarascáil ar mheastóireacht 
agus athbhreithniú an Rialacháin seo faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Cuirfear na tuarascálacha ar 
fáil go poiblí.

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 51 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an nós imeachta um measúnú 
comhréireachta is infheidhme maidir le 
táirgí innealra ardriosca a liostaítear in 
Iarscríbhinn I.

(b) an nós imeachta um measúnú 
comhréireachta is infheidhme maidir le 
táirgí innealra a liostaítear in Iarscríbhinn I.

Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 52 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm aige ... [30 mí tar éis theacht 
i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Beidh feidhm aige ... [48 mí tar éis theacht 
i bhfeidhm an Rialacháin seo].

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – fo-cheannteideal 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

TÁIRGÍ INNEALRA ARDRIOSCA Catagóirí na dtáirgí innealra atá faoi réir 
nós imeachta um measúnú 
comhréireachta ar leith

Cuid A

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Sábha ciorclacha (lann shingil nó 
il-lannach) chun adhmad agus ábhar a 
shaothrú le saintréithe fisiciúla 
comhchosúla nó chun saothrú leis an 
bhfeoil agus le hábhar le saintréithe 
fisiciúla comhchosúla, de na cineálacha 
seo a leanas:

scriosta

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.1. innealra sáfa le lann(a) 
f(h)osaithe le linn gearradh, lena 
mbaineann leaba fhosaithe nó taca le 
fotha de láimh an phíosa saothair nó le 
fotha cumhachtaithe soscaoilte;

scriosta

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.2. innealra sáfa le lann(a) 
f(h)osaithe le linn gearradh, lena 

scriosta
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mbaineann binse sábhadóireachta nó 
carráiste frithingeach a oibrítear de 
láimh;

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.3. innealra sáfa le lann(a) 
f(h)osaithe le linn gearradh, lena 
mbaineann feiste fothaithe mheicniúil 
iontógtha do phíosaí saothair, le luchtú 
agus/nó díluchtú láimhe;

scriosta

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 1 – pointe 1.4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.4. innealra sáfa le lann(a) 
soghluaiste le linn gearradh, lena 
mbaineann gluaiseacht mheicniúil na 
lainne, le luchtú agus/nó díluchtú láimhe.

scriosta

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Innealra plánála lámhfhothaithe 
don adhmadóireacht.

scriosta

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Tiúsóirí do chóireáil ar thaobh 
amháin le feiste fothaithe mheicniúil 
iontógtha, le luchtú agus/nó díluchtú don 
adhmadóireacht.

scriosta

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 4 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Crios-sábha le luchtú agus/nó 
díluchtú láimhe chun adhmad a shaothrú, 
agus ábhar le saintréithe fisiciúla 
comhchosúla nó chun saothrú le feoil 
agus le hábhar de shaintréithe fisiciúla 
comhchosúla, de na cineálacha seo a 
leanas:

scriosta

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4.1. innealra sábhadóireachta le 
lann(a) f(h)osaithe le linn gearradh, lena 
mbaineann leaba nó taca gluaiseachta 
frithingí don phíosa saothair;

scriosta

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 4 – pointe 4.2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4.2. innealra sábhadóireachta le 
lann(a) arna cóimeáil/gcóimeáil ar 
charráiste le gluaisne fhrithingeach.

scriosta



PE697.614v03-00 56/115 RR\1255594GA.docx

GA

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Innealra teaglamaithe de na 
cineálacha dá dtagraítear i bpointe 1 go 
pointe 4 agus i bpointe 7 chun saothrú le 
hadhmad agus le hábhar de shaintréithe 
fisiciúla comhchosúla.

scriosta

Leasú 112

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Innealra tionúraithe 
lámhfhothaithe le roinnt coinneálaithe 
uirlisí le haghaidh na hadhmadóireachta.

scriosta

Leasú 113

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Innealra múnlaithe fearsaide 
ceartingearach lámhfhothaithe chun 
adhmad agus ábhar de shaintréithe 
fisiciúla comhchosúla a shaothrú.

scriosta

Leasú 114

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 10
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. Innealra insteallta nó comhbhrúite 
múnlaithe plaisteach le luchtú nó 
díluchtú láimhe.

scriosta

Leasú 115

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

11. Innealra instealla nó comhbhrúite 
múnlaithe rubair le luchtú nó díluchtú 
láimhe.

scriosta

Leasú 116

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 12 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12. Innealra do shaothrú fo-thalún na 
gcineálacha seo a leanas:

scriosta

Leasú 117

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 12 – pointe 12.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12.1. innill féinghluaiste agus 
veaineanna coscáin;

scriosta

Leasú 118

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 12 – pointe 12.2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

12.2. tacaí dín cumhachtaithe le 
hiodrálaic.

scriosta

Leasú 119

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

19. Feistí cosanta atá ceaptha chun 
láithreacht daoine a bhrath.

scriosta

Leasú 120

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

20. Sciatha inghluaiste comhghlasála 
faoi oibriú cumhachta atá ceaptha lena n-
úsáid mar fheistí cosanta san innealra dá 
dtagraítear i bpointí 9, 10 agus 11.

scriosta

Leasú 121

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

21. Aonaid loighce chun feidhmeanna 
sábháilteachta a áirithiú.

scriosta

Leasú 122

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 22
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

22. Déanmhais chosanta iompaithe 
(ROPS).

scriosta

Leasú 123

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

23. Déanmhais chosanta in aghaidh 
oibiachtaí ag titim (FOPS).

scriosta

Leasú 124

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

24. Bogearraí a áirithíonn 
feidhmeanna sábháilteachta, lena n-
áirítear córais IS.

24. Córais IS a bhfuil iompraíocht 
fhéinchinntithe agus athraitheach acu ar 
comhpháirt sábháilteachta iad agus a 
fhorbraítear trí aon teicnící nó aon chur 
chuige meaisínfhoghlama.

Leasú 125

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

25. Innealra lena leabaítear córais IS a 
áirithíonn feidhmeanna sábháilteachta.

25. Innealra lena leabaítear córais IS a 
bhfuil iompraíocht fhéinchinntithe agus 
athraitheach acu mar chomhpháirt 
sábháilteachta nár cuireadh go 
neamhspleách ar an margadh agus a 
fhorbraítear trí aon teicnící agus aon 
chur chuige meaisínfhoghlama.
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Leasú 126

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 25 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuid B
25a. Sábha ciorclacha (lann shingil nó 
il-lannach) chun adhmad agus ábhar a 
shaothrú le saintréithe fisiciúla 
comhchosúla nó chun saothrú leis an 
bhfeoil agus le hábhar le saintréithe 
fisiciúla comhchosúla, de na cineálacha 
seo a leanas:
25a.1 innealra sáfa le lann(a) f(h)osaithe 
le linn gearradh, lena mbaineann leaba 
fhosaithe nó taca le fotha de láimh an 
phíosa saothair nó le fotha cumhachtaithe 
soscaoilte;
25a.2 innealra sáfa le lann(a) f(h)osaithe 
le linn gearradh, lena mbaineann binse 
sábhadóireachta nó carráiste frithingeach 
a oibrítear de láimh;
25a.3 innealra sáfa le lann(a) f(h)osaithe 
le linn gearradh, lena mbaineann feiste 
fothaithe mheicniúil iontógtha do phíosaí 
saothair, le luchtú agus/nó díluchtú 
láimhe;
25a.4 innealra sáfa le lann(a) soghluaiste 
le linn gearradh, lena mbaineann 
gluaiseacht mheicniúil na lainne, le 
luchtú agus/nó díluchtú láimhe.
25b. Innealra plánála lámhfhothaithe don 
adhmadóireacht.
25c. Tiúsóirí do chóireáil ar thaobh 
amháin le feiste fothaithe mheicniúil 
iontógtha, le luchtú agus/nó díluchtú don 
adhmadóireacht.
25d. Crios-sábha le luchtú agus/nó 
díluchtú láimhe chun adhmad a shaothrú, 
agus ábhar le saintréithe fisiciúla 
comhchosúla nó chun saothrú le feoil 
agus le hábhar de shaintréithe fisiciúla 
comhchosúla, de na cineálacha seo a 
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leanas:
25d.1 innealra sábhadóireachta le lann(a) 
f(h)osaithe le linn gearradh, lena 
mbaineann leaba nó taca gluaiseachta 
frithingí don phíosa saothair;
25d.2 innealra sábhadóireachta le lann(a) 
arna cóimeáil/gcóimeáil ar charráiste le 
gluaisne fhrithingeach.
25e. Innealra comhcheangailte de na 
cineálacha dá dtagraítear i bpointí 25a go 
25d agus i bpointe 25g chun saothrú le 
hadhmad agus le hábhar de shaintréithe 
fisiciúla comhchosúla.
25f. Innealra tionúraithe lámhfhothaithe 
le roinnt coinneálaithe uirlisí le haghaidh 
na hadhmadóireachta.
25g. Innealra múnlaithe fearsaide 
ceartingearach lámhfhothaithe chun 
adhmad agus ábhar de shaintréithe 
fisiciúla comhchosúla a shaothrú.
25h. Innealra insteallta nó comhbhrúite 
múnlaithe plaisteach le luchtú nó 
díluchtú láimhe.
25i. Innealra instealla nó comhbhrúite 
múnlaithe rubair le luchtú nó díluchtú 
láimhe.
25j. Innealra do shaothrú fo-thalún na 
gcineálacha seo a leanas:
25j.1 innill féinghluaiste agus veaineanna 
coscáin;
25j.2 tacaí dín cumhachtaithe le 
hiodrálaic.
25k. Feistí cosanta atá ceaptha chun 
láithreacht daoine a bhrath.
25l. Sciatha inghluaiste comhghlasála 
faoi oibriú cumhachta atá ceaptha lena n-
úsáid mar fheistí cosanta san innealra dá 
dtagraítear i bpointí 9, 25h agus 25i.
25m. Aonaid loighce chun feidhmeanna 
sábháilteachta a áirithiú.
25n. Déanmhais chosanta iompaithe 
(ROPS).
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25o. Déanmhais chosanta in aghaidh 
oibiachtaí ag titim (FOPS).

Leasú 127

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn II – pointe 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

18. Bogearraí a áirithíonn 
feidhmeanna sábháilteachta, lena n-
áirítear córais IS.

18. Córais IS a bhfuil iompraíocht 
fhéinchinntithe agus athraitheach acu ar 
comhpháirt sábháilteachta iad agus a 
fhorbraítear trí aon teicnící nó aon chur 
chuige meaisínfhoghlama.

Leasú 128

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. 1. Déanfaidh monaróir an táirge 
innealra nó a ionadaí údaraithe a áirithiú 
go ndéanfar measúnú riosca chun na 
ceanglais sláinte agus sábháilteachta a 
mbíonn feidhm acu maidir leis an táirge 
innealra a chinneadh. Déanfar an táirge 
innealra a dhearadh agus a thógáil ansin 
chun na rioscaí ábhartha go léir a chosc 
agus a íoslaghdú, agus torthaí an 
mheasúnaithe riosca á gcur san áireamh.

1. Déanfaidh monaróir an táirge 
innealra a áirithiú go ndéanfar measúnú 
riosca chun na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta a mbíonn feidhm acu maidir 
leis an táirge innealra a chinneadh. Déanfar 
an táirge innealra a dhearadh agus a thógáil 
ansin chun na rioscaí ábhartha go léir a 
chosc agus a íoslaghdú, agus torthaí an 
mheasúnaithe riosca á gcur san áireamh.

Leasú 129

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1 –fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Is de bhun phróiseas atriallach an 
mheasúnaithe riosca agus an laghdaithe 
riosca dá dtagraítear sa chéad fomhír, a 
dhéanfaidh an monaróir nó an t-ionadaí 

Is de bhun phróiseas atriallach an 
mheasúnaithe riosca agus an laghdaithe 
riosca dá dtagraítear sa chéad fomhír, a 
dhéanfaidh an monaróir an méid a leanas:
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údaraithe an méid a leanas:

Leasú 130

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – cuid 1 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na guaiseacha a d’fhéadfadh an 
táirge innealra a ghineadh agus na 
staideanna guaiseacha gaolmhara a 
shainaithint, lena n-áirítear guaiseacha a 
d’fhéadfaí a ghiniúint le linn shaolré an 
táirge innealra ar féidir iad a thuar an tráth 
chuirtear an táirge innealra ar an margadh 
mar éabhlóid bheartaithe ar a iompraíocht 
nó ar a loighic atá ag athrú go hiomlán nó 
go páirteach, mar thoradh ar an táirge 
innealra atá ceaptha chun oibriú de réir 
leibhéil éagsúla neamhspleáchais. I ndáil 
leis sin, i gcás ina gcomhtháthófar córas 
intleachta saorga sa táirge innealra, sa 
mheasúnú riosca ar an táirge innealra, 
tabharfar aird ar an measúnú riosca le 
haghaidh an chórais intleachta saorga sin 
a rinneadh de bhun Rialachán … ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle+ maidir le cur chuige 
Eorpach i leith na hintleachta saorga+30; 
.

(c) na guaiseacha a d’fhéadfadh an 
táirge innealra a ghineadh agus na 
staideanna guaiseacha gaolmhara a 
shainaithint, lena n-áirítear guaiseacha a 
d’fhéadfaí a ghiniúint le linn shaolré an 
táirge innealra ar féidir iad a thuar an tráth 
chuirtear an táirge innealra ar an margadh 
mar éabhlóid bheartaithe ar a iompraíocht 
nó ar a loighic atá ag athrú go hiomlán nó 
go páirteach, mar thoradh ar an táirge 
innealra atá ceaptha chun oibriú de réir 
leibhéil éagsúla neamhspleáchais;

__________________
30 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad... agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt 
IO an Rialacháin sin san fhonóta

Leasú 131

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Ní bheidh feidhm ag na 2. Ní bheidh feidhm ag na 
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hoibleagáidí a leagtar síos leis na 
buncheanglais sláinte agus sábháilteachta 
ach nuair is ann don ghuais 
chomhfhreagrach don innealra i gceist agus 
é in úsáid de réir na ndálaí a raibh coinne 
ag an monaróir nó ag an ionadaí 
údaraithe leo nó sna cásanna mínormálta a 
mbeadh coinne leo. Mar sin féin, beidh 
feidhm i ngach cás ag prionsabail an 
chomhtháthaithe sábháilteachta dá 
dtagraítear in alt 1.1.2 agus ag na 
hoibleagáidí maidir le táirgí innealra agus 
treoracha a mharcáil dá dtagraítear in 
alt 1.7.3 agus in alt 1.7.4.

hoibleagáidí a leagtar síos leis na 
buncheanglais sláinte agus sábháilteachta 
ach nuair is ann don ghuais 
chomhfhreagrach don innealra i gceist agus 
é in úsáid de réir na ndálaí a raibh coinne 
ag an monaróir leo nó sna cásanna 
mínormálta a mbeadh coinne leo. Mar sin 
féin, beidh feidhm i ngach cás ag 
prionsabail an chomhtháthaithe 
sábháilteachta dá dtagraítear in alt 1.1.2 
agus ag na hoibleagáidí maidir le táirgí 
innealra agus treoracha a mharcáil dá 
dtagraítear in alt 1.7.3 agus in alt 1.7.4.

Leasú 132

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Déanfar an táirge innealra a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi go mbeidh 
sé oiriúnach don fheidhm atá leis, agus gur 
féidir é a oibriú, a choigeartú agus a 
chothabháil gan daoine a chur i mbaol 
nuair a dhéantar na hoibríochtaí sin faoi na 
coinníollacha dá bhforáiltear, agus aird á 
tabhairt san am céanna ar aon mhí-úsáid de 
atá measartha intuartha. Is é a bheidh mar 
aidhm ag na bearta cosanta rioscaí a 
dhíothú ar feadh shaolré intuartha an táirge 
innealra, lena n-áirítear le linn na 
gcéimeanna a bhaineann le hiompar, 
cóimeáil, díchóimeáil, díchumasú agus 
scriosadh an táirge innealra.

(a) Déanfar an táirge innealra a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi go mbeidh 
sé oiriúnach don fheidhm atá leis, agus gur 
féidir é a oibriú, a choigeartú agus a 
chothabháil gan daoine a chur i mbaol 
nuair a dhéantar na hoibríochtaí sin faoi na 
coinníollacha dá bhforáiltear, agus aird á 
tabhairt san am céanna ar aon úsáid nó aon 
mhí-úsáid de atá measartha intuartha. Is é a 
bheidh mar aidhm ag na bearta cosanta 
rioscaí a dhíothú ar feadh shaolré intuartha 
an táirge innealra, lena n-áirítear le linn na 
gcéimeanna a bhaineann le hiompar, 
cóimeáil, díchóimeáil, díchumasú agus 
scriosadh an táirge innealra.

Leasú 133

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe b – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) Agus na modhanna is iomchuí á (b) Cuirfidh an monaróir na prionsabail 
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roghnú aige, ní mór don mhonaróir nó dá 
ionadaí údaraithe na prionsabail seo a 
leanas a chur i bhfeidhm de réir an oird 
tosaíochta seo:

seo leanas i bhfeidhm san ord tosaíochta a 
liostaítear agus na réitigh is oiriúnaí á 
roghnú aige:

Leasú 134

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Agus an táirge innealra á dhearadh 
agus á dhéanamh, agus na treoracha á 
ndréachtú, tabharfaidh an monaróir nó a 
ionadaí údaraithe aird ar úsáid bheartaithe 
an táirge innealra maille le haon mhí-úsáid 
de atá measartha intuartha. Déanfar an 
táirge innealra a dhearadh agus a thógáil ar 
bhealach a dhéanfar úsáid mhínormálta a 
chosc más rud é go mbeidh riosca ag baint 
le húsáid den sórt sin. De réir mar is 
iomchuí, sna treoracha, díreofar aird an 
úsáideora ar bhealaí nár cheart úsáid a 
bhaint as an táirge innealra, i bhfianaise na 
taithí a fuarthas cheana.

(c) Agus an táirge innealra á dhearadh 
agus á dhéanamh, agus na treoracha á 
ndréachtú, tabharfaidh an monaróir aird ní 
hamháin ar úsáid bheartaithe an táirge 
innealra ach ar aon mhí-úsáid de atá 
measartha intuartha freisin. Déanfar an 
táirge innealra a dhearadh agus a thógáil ar 
bhealach a dhéanfar úsáid mhínormálta a 
chosc más rud é go mbeidh riosca ag baint 
le húsáid den sórt sin. De réir mar is 
iomchuí, sna treoracha, díreofar aird an 
úsáideora ar bhealaí nár cheart úsáid a 
bhaint as an táirge innealra, i bhfianaise na 
taithí a fuarthas cheana.

Leasú 135

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) Déanfar táirge innealra a dhearadh 
agus a thógáil sa chaoi go mbeidh an t-
úsáideoir in ann na feidhmeanna 
sábháilteachta a thástáil, agus soláthrófar 
don táirge innealra an trealamh speisialta 
agus na gabhálais speisialta go léir, agus i 
gcás inarb iomchuí, tuairisc ar nósanna 
imeachta sonracha um thástálacha 
feidhmiúla atá riachtanach chun go 
bhféadfar an táirge innealra a thástáil, a 
choigeartú, a chothabháil agus a úsáid go 
sábháilte.

(e) Déanfar an táirge innealra a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi go 
mbeifear in ann na feidhmeanna 
sábháilteachta a thástáil. Soláthrófar don 
táirge innealra an trealamh speisialta agus 
na gabhálais speisialta go léir, agus i gcás 
inarb iomchuí, tuairisc ar nósanna imeachta 
sonracha um thástálacha feidhmiúla atá 
riachtanach chun go bhféadfar an táirge 
innealra a thástáil, a choigeartú, a 
chothabháil agus a úsáid go sábháilte.
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Leasú 136

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.5. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le linn iompar an táirge innealra agus/nó a 
chomhpháirteanna, ní bheidh aon bhaol 
ann go mbainfí gluaiseachtaí tobanna as nó 
go mbeidh aon ghuais ann de dheasca 
éagobhsaíochta fad agus atá an táirge 
innealra agus/nó a chomhpháirteanna á 
láimhseáil i gcomhréir leis na treoracha.

Le linn iompar an táirge innealra nó a 
chomhpháirteanna, ní bheidh aon bhaol 
ann go mbainfí gluaiseachtaí tobanna as nó 
go mbeidh aon ghuais ann de dheasca 
éagobhsaíochta fad agus atá an táirge 
innealra nó a chomhpháirteanna á 
láimhseáil i gcomhréir leis na treoracha.

Leasú 137

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – pointe b – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe, 
laghdófar an míchompord, an tuirse agus 
an strus fisiceach agus síceolaíochta a 
bhíonn ar an oibreora a oiread agus is 
féidir, agus aird á tabhairt ar na bprionsabal 
eirgeanamaíochta, cuir i gcás:

Faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe, 
cuirfear deireadh leis an míchompord, leis 
an tuirse agus leis an ualach oibre 
fisiceach agus cognaíoch a bhíonn ar an 
oibreoir, nó laghdófar é a oiread agus is 
féidir, agus aird á tabhairt ar na prionsabail 
eirgeanamaíochta, amhail:

Leasú 138

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – fomhír 1 – pointe c 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gan an ráta oibre a chinneadh de 
réir ráta oibre an mheaisín;

(c) ráta oibre a chinntear ag an meaisín 
a sheachaint trí oiriúnuithe a cheadú;

Leasú 139
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – fomhír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) táirge innealra, a bhfuil iompraíocht 
nó loighic aige a bhíonn ag forbairt go 
hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha le hoibriú 
le leibhéil éagsúla neamhspleáchais, an 
táirge sin a oiriúnú chun go bhfreagróidh sé 
daoine ar bhealach sásúil cuí (trí fhocail 
labhartha, sin agus ar bhealach 
neamhbhriathartha trí chomharthaí, 
dreacha aghaidhe nó gluaiseacht coirp) 
agus chun a ghníomhaíochtaí beartaithe a 
chur in iúl (an rud atá sé chun déanamh 
agus an fáth atá leis) do na hoibreoirí ar 
bhealach sothuigthe.

(f) táirge innealra, a bhfuil iompraíocht 
nó loighic aige a bhíonn ag forbairt go 
hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha le hoibriú 
le leibhéil éagsúla neamhspleáchais, an 
táirge sin a oiriúnú chun go bhfreagróidh sé 
daoine ar bhealach sásúil cuí (amhail trí 
fhocail labhartha agus go 
neamhbhriathartha trí chomharthaí, gothaí 
gnúise nó gluaiseacht choirp) agus chun a 
ghníomhaíochtaí beartaithe a chur in iúl 
(amhail an rud a dhéanfaidh sé agus an 
fáth leis sin)  do na hoibreoirí ar bhealach 
sothuigthe.

Leasú 140

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.7. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar an suíomh oibriúcháin a dhearadh 
agus a thógáil sa chaoi go seachnófar gach 
riosca de bharr gás sceite agus/nó easpa 
ocsaigine.

Déanfar an suíomh oibriúcháin a dhearadh 
agus a thógáil sa chaoi go seachnófar gach 
riosca de bharr gás sceite nó easpa 
ocsaigine.

Leasú 141

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.7. – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás inarb is iomchuí, feisteofar an 
suíomh oibriúcháin le cábán leormhaith a 
dhéanfar é a dhearadh, a dhéanamh 
agus/nó a fheistiú chun na ceanglais thuas 
a chomhlíonadh. Ní mór a bheith in ann 
éalú tríd an mbealach amach go tapa. 
Thairis sin, i gcás inarb infheidhme, 
cuirfear slí éalaithe éigeandála ar fáil i 

I gcás inarb iomchuí, feisteofar an suíomh 
oibriúcháin le cábán leormhaith a dhéanfar 
a dhearadh, a dhéanamh nó a fheistiú chun 
na ceanglais thuas a chomhlíonadh. Ní mór 
a bheith in ann éalú tríd an mbealach 
amach go tapa. Thairis sin, i gcás inarb 
infheidhme, cuirfear slí éalaithe éigeandála 
ar fáil i dtreo atá éagsúil leis an 
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dtreo atá éagsúil leis an ngnáthbhealach 
amach.

ngnáthbhealach amach.

Leasú 142

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.9. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhpháirt chrua-earraí lena ndéantar 
ceangal, ar comhpháirt é atá fíor-
riachtanach chun go gcomhlíonfaidh an 
táirge innealra na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta ábhartha, déanfar í a 
dhearadh sa chaoi go mbeidh cosaint 
leordhóthanach aici ar éilliú a dhéantar de 
thaisme nó d’aon ghnó. Baileoidh an táirge 
innealra faisnéise maidir le hidirghabháil 
dhlisteanach nó neamhdhlisteanach sa 
chomhpháirt crua-earraí.

Comhpháirt chrua-earraí ábhartha lena 
ndéantar ceangal le bogearraí nó lena 
bhfaightear rochtain ar bhogearraí, ar 
comhpháirt í atá fíor-riachtanach chun go 
gcomhlíonfaidh an táirge innealra na 
ceanglais sláinte agus sábháilteachta 
ábhartha, déanfar í a dhearadh sa chaoi go 
mbeidh cosaint leordhóthanach aici ar 
éilliú a dhéantar de thaisme nó d’aon ghnó. 
Baileoidh an táirge innealra faisnéise 
maidir le hidirghabháil dhlisteanach nó 
neamhdhlisteanach sa chomhpháirt crua-
earraí sin.

Leasú 143

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – fomhír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ionas gur féidir leo a sheasamh, i 
gcás inarb iomchuí ó thaobh na ndálaí agus 
na rioscaí de, na struis oibriúcháin 
bheartaithe, sin agus na tionchair 
sheachtracha bheartaithe agus 
neamhbheartaithe, lena n-áirítear 
iarrachtaí mailíseacha ó thríú páirtithe 
dála contúirte a chruthú;

(a) ionas gur féidir leo, i gcás inarb 
iomchuí ó thaobh na n-imthosca agus na 
rioscaí de, na struis oibriúcháin bheartaithe 
agus na tionchair sheachtracha bheartaithe 
agus neamhbheartaithe a sheasamh, lena n-
áirítear mí-úsáid intuartha ó thríú páirtithe 
a chruthaíonn staid nó feidhm a 
d’fhéadfadh a bheith guaiseach;

Leasú 144

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – fomhír 2 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ionas nach féidir na feidhmeanna 
sábháilteachta a athrú lasmuigh de na 
teorannacha a shainítear an monaróir sa 
mheasúnú riosca ar an táirge innealra. 
Teorainneacha na bhfeidhmeanna 
sábháilteachta a shocrú, is mar chuid den 
mheasúnú riosca a dhéanann an monaróir a 
bheidh sé, lena n-áirítear aon mhodhnú ar 
na socruithe nó ar na rialacha arna 
nginiúint ag an táirge innealra nó ag na 
hoibreoirí, agus an chéim foghlama á 
cuimsiú freisin, nach féidir dul thar na 
teorainneacha arna sannadh sa mheasúnú 
riosca;

(d) ionas nach féidir na feidhmeanna 
sábháilteachta a athrú nó a uasghrádú 
lasmuigh de na teorannacha arna sainiú ag 
an monaróir sa mheasúnú riosca ar an 
táirge innealra. Teorainneacha na 
bhfeidhmeanna sábháilteachta a shocrú, is 
mar chuid den mheasúnú riosca a dhéanann 
an monaróir a bheidh sé, lena n-áirítear aon 
mhodhnú ar na socruithe nó ar na rialacha 
arna nginiúint ag an táirge innealra nó ag 
na hoibreoirí, agus a fhorbairt bunaithe ar 
mheaisínfhoghlaim á cuimsiú freisin, nach 
féidir dul thar na teorainneacha arna 
sannadh sa mheasúnú riosca;

Leasú 145

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – fomhír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) coiscfear modhnuithe ar na 
socruithe nó ar na rialacha, arna nginiúint 
ag an táirge innealra nó ag na hoibreoirí, 
lena gcumhdaítear an chéim foghlama 
freisin, i gcás ina bhféadfadh dálaí 
contúirte a bheith mar thoradh ar na 
modhnuithe sin;

(c) coiscfear modhnuithe ar na 
socruithe nó ar na rialacha, arna nginiúint 
ag an táirge innealra nó ag na hoibreoirí, 
lena gcumhdaítear an próiseas 
meaisínfhoghlama freisin, i gcás ina 
bhféadfadh dálaí contúirte a bheith mar 
thoradh ar na modhnuithe sin;

Leasú 146

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.2. – fomhír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina mbíonn riosca réabtha nó 
díscaoilte ann d’ainneoin na mbeart a 
glacadh, déanfar na páirteanna lena 
mbaineann a fheistiú, a shuiteáil agus/nó a 
chosaint sa chaoi go gcoinneofar na 
bloghanna istigh iontu, rud a choiscfidh 

I gcás ina mbíonn riosca réabtha nó 
díscaoilte ann d’ainneoin na mbeart a 
glacadh, déanfar na páirteanna lena 
mbaineann a fheistiú, a shuiteáil nó a 
chosaint sa chaoi go gcoinneofar na 
bloghanna istigh iontu, rud a choiscfidh 



PE697.614v03-00 70/115 RR\1255594GA.docx

GA

dálaí contúirte. dálaí contúirte.

Leasú 147

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.3.7. Rioscaí a bhaineann le páirteanna 
gluaisteacha agus strus síceolaíoch

1.3.7. Rioscaí a bhaineann le páirteanna 
gluaisteacha agus ualach oibre cognaíoch

Leasú 148

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – fomhír 4 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le cosc a chur ar rioscaí teagmhála a 
chruthaíonn dálaí contúirte, agus ar an 
strus síceolaíoch a d’fhéadfadh a bheith 
mar thoradh ar an idirghníomhaíocht leis 
an meaisín, déanfar iad a oiriúnú do na 
nithe seo a leanas:

Maidir le cosc a chur ar rioscaí teagmhála a 
chruthaíonn dálaí contúirte, agus an t-
ualach oibre cognaíoch a d’fhéadfadh a 
bheith mar thoradh ar an idirghníomhaíocht 
leis an meaisín, déanfar iad a oiriúnú do na 
nithe seo a leanas:

Leasú 149

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

An táirge innealra, a bhfuil iompraíocht 
nó loighic aige a bhíonn ag forbairt go 
hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha le 
hoibriú le leibhéil éagsúla 
neamhspleáchais, an táirge sin a oiriúnú 
chun go bhfreagróidh sé daoine ar 
bhealach sásúil cuí (trí fhocail labhartha, 
sin agus ar bhealach neamhbhriathartha 
trí chomharthaí, dreacha aghaidhe nó 
gluaiseacht coirp) agus chun a 
ghníomhaíochtaí beartaithe a chur in iúl 

scriosta
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(an rud atá sé chun déanamh agus an 
fáth atá leis) do na hoibreoirí ar bhealach 
sothuigthe.

Leasú 150

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.5 – pointe 1.5.1. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag na cuspóirí sábháilteachta 
a leagtar amach i dTreoir 2014/35/AE 
maidir leis an táirge innealra. Mar sin féin, 
is leis an Rialachán seo amháin a rialaítear 
na hoibleagáidí ó thaobh rioscaí 
leictreachais a bhaineann le measúnú 
comhréireachta agus leis an táirge innealra 
a chur ar an margadh agus/nó a cur i mbun 
seirbhíse.

Beidh feidhm ag na cuspóirí sábháilteachta 
a leagtar amach i dTreoir 2014/35/AE 
maidir leis an táirge innealra. Mar sin féin, 
is leis an Rialachán seo amháin a rialaítear 
na hoibleagáidí ó thaobh rioscaí 
leictreachais a bhaineann le measúnú 
comhréireachta agus leis an táirge innealra 
a chur ar an margadh nó a cur i mbun 
seirbhíse.

Leasú 151

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.5 – pointe 1.5.4. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Más amhlaidh atá earráidí ann is dócha a 
dhéanfar agus páirteanna áirithe á suiteáil 
nó á n-athshuiteáil agus a d’fhéadfadh a 
bheith ina riosca, féachfar chuige, trí 
dhearadh agus déanamh páirteanna den sórt 
sin, nó mura féidir sin, trí fhaisnéis a lua ar 
na páirteanna féin agus/nó ar a gcásáil, 
nach bhféadfar na hearráidí sin a 
dhéanamh. Tabharfar an fhaisnéis chéanna 
maidir le páirteanna gluaisteacha agus/nó 
maidir lena gcásáil i gcás inar gá treo na 
gluaiseachta a bheith ar eolas chun riosca a 
sheachaint.

Más amhlaidh atá earráidí ann is dócha a 
dhéanfar agus páirteanna áirithe á suiteáil 
nó á n-athshuiteáil agus a d’fhéadfadh a 
bheith ina riosca, féachfar chuige, trí 
dhearadh agus déanamh páirteanna den sórt 
sin, nó mura féidir sin, trí fhaisnéis a lua ar 
na páirteanna féin nó ar a gcásáil, nach 
bhféadfar na hearráidí sin a dhéanamh. 
Tabharfar an fhaisnéis chéanna maidir le 
páirteanna gluaisteacha nó maidir lena 
gcásáil i gcás inar gá treo na gluaiseachta a 
bheith ar eolas chun riosca a sheachaint.

Leasú 152
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.6 – pointe 1.6.2. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás innealra a dtéann daoine isteach 
iontu le haghaidh oibriú, coigeartú, 
cothabhála nó glantacháin, déanfar bealaí 
isteach an innealra a thoisiú agus a chur 
in oiriúint do threalamh tarrthála sa 
chaoi go ráthófar tarrtháil thráthúil ar 
dhaoine.

I gcás innealra a dtéann daoine isteach ann 
le haghaidh oibriú, coigeartú, cothabhála 
nó glantacháin, déanfar bealaí isteach an 
innealra a dhearadh sa chaoi go ráthófar 
tarrtháil thráthúil éigeandála ar dhaoine.

Leasú 153

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.4. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Go heisceachtúil, na treoracha cothabhála 
atá beartaithe lena n-úsáid ag pearsanra 
speisialaithe arna shainordú ag an monaróir 
nó ag an ionadaí údaraithe, féadfar iad a 
sholáthar in aon teanga oifigiúil amháin 
den Aontas más teanga é a thuigfidh an 
pearsanra speisialaithe.

Go heisceachtúil, na treoracha cothabhála 
atá beartaithe lena n-úsáid ag pearsanra 
speisialaithe arna shainordú ag an monaróir 
féadfar iad a sholáthar in aon teanga 
oifigiúil amháin den Aontas más teanga í a 
thuigfidh an pearsanra speisialaithe.

Leasú 154

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.1. – fomhír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Iad a chuirfear i láthair i bhformáid 
a fhágfaidh gur féidir leis an úsáideoir 
deiridh na treoracha a íoslódáil agus iad a 
shábháil ar ghaireas leictreonach ionas gur 
féidir leis rochtain a fháil orthu i gcónaí, go 
háirithe nuair a chliseann an meaisín. Tá 
feidhm ag an gceanglas seo freisin maidir 
le táirge innealra i gcás ina bhfuil an 
lámhleabhar treorach leabaithe i 
mbogearraí an táirge innealra. Prionsabail 
ghinearálta maidir le dréachtú treoracha

(c) iad a chur i láthair i bhformáid a 
fhágfaidh gur féidir leis an úsáideoir 
deiridh na treoracha a íoslódáil thar 
shaolré iomlán an táirge innealra agus iad 
a shábháil ar ghaireas leictreonach ionas 
gur féidir leis rochtain a fháil orthu i 
gcónaí, go háirithe nuair a chliseann an 
meaisín. Tá feidhm ag an gceanglas seo 
freisin maidir le táirge innealra i gcás ina 
bhfuil an lámhleabhar treorach leabaithe i 
mbogearraí an táirge innealra.
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Leasú 155

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.4. – pointe 1.7.4.2 – pointe 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dearbhú comhréireachta AE, nó 
doiciméad ina leagtar amach ábhar 
dhearbhú comhréireachta AE, ina léirítear 
sonraí an táirge innealra, gan an 
tsraithuimhir agus an síniú a bheith de 
dhíth, nó an seoladh idirlín ar a bhféadfar 
rochtain a fháil ar dhearbhú comhréireachta 
AE.

(c) dearbhú comhréireachta AE, nó 
doiciméad ina leagtar amach ábhar 
dhearbhú comhréireachta AE, ina léirítear 
sonraí an táirge innealra, gan an 
tsraithuimhir agus an síniú a bheith de 
dhíth, nó an seoladh idirlín ar a bhféadfar 
rochtain a fháil ar dhearbhú comhréireachta 
AE thar shaolré an táirge innealra.

Leasú 156

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2.2. INNEALRA INIOMPARTHA 
LÁIMHE AGUS/NÓ INNEALRA A 
THREORAÍTEAR DE LÁIMH

2.2. INNEALRA INIOMPARTHA 
LÁIMHE NÓ INNEALRA A 
THREORAÍTEAR DE LÁIMH

Leasú 157

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.1. – fomhír 1 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Innealra iniompartha láimhe agus/nó 
innealra faoi threoir láimhe, beidh an méid 
seo a leanas fíor ina leith:

Innealra iniompartha láimhe nó innealra 
faoi threoir láimhe, beidh an méid seo a 
leanas fíor ina leith:

Leasú 158

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.1. – fomhír 1 – pointe c
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) ní bheidh aon bhaol ann go 
dtosóidh an t-imeall de thaisme agus/nó go 
leanfaidh sé air ag oibriú tar éis don 
oibreoir na luamháin a ligean uaidh. 
Glacfar bearta coibhéiseacha mura mbeidh 
an ceanglas seo indéanta go teicniúil;

(c) ní bheidh aon bhaol ann go 
dtosóidh an t-imeall de thaisme nó go 
leanfaidh sé air ag oibriú tar éis don 
oibreoir na luamháin a ligean uaidh. 
Glacfar bearta coibhéiseacha mura mbeidh 
an ceanglas seo indéanta go teicniúil;

Leasú 159

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.1. – fomhír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) beidh feiste nó sceithchóras 
ceangailte acu, le hasraon nasctha 
eastósctha nó córas coibhéiseach chun 
astaíochtaí substaintí guaiseacha a ghabháil 
nó a laghdú. Níl feidhm ag an gceanglas 
sin i gcás ina gcruthófaí riosca nua dá 
gcuirfí i bhfeidhm é, i gcás inarb é 
príomhfheidhm an innealra substaintí 
guaiseacha a spraeáil agus astaíochtaí 
inneall dócháin inmheánaigh. Déanfar 
hanlaí an innealra iniompartha a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi gurb 
éasca an t-innealra a thosú agus a 
stopadh.

(e) beidh feiste nó sceithchóras 
ceangailte acu, le hasraon nasctha 
eastósctha nó córas coibhéiseach chun 
astaíochtaí substaintí guaiseacha a ghabháil 
nó a laghdú. Níl feidhm ag an gceanglas 
sin i gcás ina gcruthófaí riosca nua dá 
gcuirfí i bhfeidhm é, i gcás inarb é 
príomhfheidhm an innealra substaintí 
guaiseacha a spraeáil agus astaíochtaí 
inneall dócháin inmheánaigh. I gcásanna 
nach bhfuil úsáid gaireas seachtrach 
indéanta, soláthrófar faisnéis maidir le 
húsáid trealaimh um chosaint phearsanta 
(TCP) iomchuí sna treoracha oibriúcháin.

Leasú 160

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.1. – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar hanlaí an innealra iniompartha 
a dhearadh agus a thógáil sa chaoi gur 
éasca an t-innealra a thosú agus a 
stopadh.

Leasú 161
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.2 – pointe 3.2.2. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina bhfuil riosca ann go bhféadfaí 
oibreoirí nó daoine eile atá á n-iompar ag 
an innealra a bhascadh idir páirteanna den 
innealra agus an áit mórthimpeall air dá 
dtiontódh an t-innealra nó dá n-iompódh sé 
bunoscionn, go háirithe i gcás innealra atá 
feistithe le struchtúr cosanta dá dtagraítear 
i roinn 3.4.3 nó roinn 3.4.4, déanfar an t-
innealra a dhearadh nó a fheistiú le córas 
srianta ionas go gcoinneofaí na daoine ina 
suíocháin nó sa struchtúr cosanta, gan srian 
a chur ar na gluaiseachtaí is gá le haghaidh 
oibríochtaí nó gluaiseachtaí a bhaineann 
leis an struchtúr. Níor cheart córais srianta 
nó foráil den sórt sin a fheistiú má 
mhéadaíonn siad an riosca.

I gcás ina bhfuil riosca ann go bhféadfaí 
oibreoirí nó daoine eile atá á n-iompar ag 
an innealra a bhascadh idir páirteanna den 
innealra agus an áit mórthimpeall air dá 
dtiontódh an t-innealra nó dá n-iompódh sé 
bunoscionn, go háirithe i gcás innealra atá 
feistithe le struchtúr cosanta dá dtagraítear 
i roinn 3.4.3 nó roinn 3.4.4, déanfar an t-
innealra a dhearadh nó a fheistiú le córas 
srianta ionas go gcoinneofaí na daoine ina 
suíocháin nó sa struchtúr cosanta, gan srian 
a chur ar na gluaiseachtaí is gá le haghaidh 
oibríochtaí nó gluaiseachtaí a bhaineann 
leis an struchtúr. Sna córais srianta nó 
trealamh den sórt sin cuirfear i gcuntas 
prionsabail eirgeanamaíocha agus ní 
fheisteofar iad má mhéadaíonn siad an 
riosca.

Leasú 162

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.2 – pointe 3.2.2. – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar comhartha amhairc nó comhartha 
inchloiste ag an suíomh tiomána chun 
foláireamh a thabhairt don tiománaí nuair 
nach bhfuil an córas srianta gníomhach.

Déanfar comhartha amhairc agus 
comhartha inchloiste ag an suíomh tiomána 
chun foláireamh a thabhairt don tiománaí 
nuair atá sé sa suíomh tiomána nuair 
nach bhfuil an córas srianta in úsáid aige.

Leasú 163

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.2 – pointe 3.2.4. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm rialaithe maoirseachta a Beidh feidhm rialaithe maoirseachta a 
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bhaineann go sonrach leis an mód 
uathrialach ag táirgí innealra soghluaiste 
uathrialacha. Leis an bhfeidhm seo, beidh 
an t-oibreoir in ann faisnéis a fháil go 
cianda ón meaisín. Ní cheadófar, leis an 
bhfeidhm rialaithe maoirseachta, ach 
gníomhaíochtaí a stopadh agus tosú go 
cianda leis an meaisín. Déanfar é a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi nach 
féidir na ngníomhaíochtaí sin a 
dhéanamh ach amháin más féidir leis an 
tiománaí gluaiseacht agus limistéar oibre 
an mheaisín a fheiceáil go díreach nó go 
hindíreach, agus nuair atá na feistí 
cosanta in úsáid.

bhaineann go sonrach leis an mód 
uathrialach ag táirgí innealra soghluaiste 
uathrialacha. Leis an bhfeidhm sin, beidh 
an t-oibreoir in ann faisnéis a fháil go 
cianda ón meaisín. Ní cheadóidh an 
fheidhm rialaithe maoirseachta ach 
gníomhaíochtaí chun an t-inneall a stopadh 
agus a thosú go cianda agus áireofar ann 
feidhm a chuirfeadh ar chumas an 
oibreora an t-innealra a chur i staid 
shlán.

Leasú 164

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.3 – pointe 3.3.3. – fomhír 6 – an chuid 
réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhlíonfaidh táirgí innealra soghluaiste 
uathoibríocha aon cheann de na 
coinníollacha seo a leanas:

Comhlíonfaidh táirgí innealra soghluaiste 
uathoibríocha ceann amháin ar a laghad 
den dá choinníoll seo a leanas:

Leasú 165

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 4 – pointe 4.1 – pointe 4.1.3. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Nuair a chuirtear innealra nó gabhálais 
ardaithe ar an margadh nó nuair a chuirtear 
i seirbhís iad den chéad uair, áiritheoidh an 
monaróir nó a ionadaí údaraithe, trí 
bhearta iomchuí a ghlacadh nó iad a 
shainordú, go mbeidh an t-innealra nó na 
gabhálais ardaithe atá réidh lena n-úsáid – 
cibé acu an de láimh nó cumhacht-oibrithe 
iad – in ann a sainfheidhmeanna a 
chomhlíonadh go sábháilte.

Nuair a chuirtear innealra nó gabhálais 
ardaithe ar an margadh nó nuair a chuirtear 
i seirbhís iad den chéad uair, áiritheoidh an 
monaróir, trí bhearta iomchuí a ghlacadh 
nó iad a shainordú, go mbeidh an t-innealra 
nó na gabhálais ardaithe atá réidh lena n-
úsáid – cibé acu an de láimh nó cumhacht-
oibrithe iad – in ann a sainfheidhmeanna a 
chomhlíonadh go sábháilte.
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Leasú 166

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 4 – pointe 4.3 – pointe 4.3.1. – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh marc ar gach fad den slabhra tógála, 
den téad nó den chaolrabhaisc nach cuid de 
chóimeáil é nó, i gcás nach féidir é sin a 
dhéanamh, beidh pláta nó fáinne do-
aistrithe ar a mbeidh ainm agus seoladh an 
mhonaróra nó a ionadaí údaraithe agus 
tagairt aitheantais an deimhnithe ábhartha.

Beidh marc ar gach fad den slabhra tógála, 
den téad nó den chaolrabhaisc nach cuid de 
chóimeáil é nó, i gcás nach féidir é sin a 
dhéanamh, beidh pláta nó fáinne do-
aistrithe ar a mbeidh ainm agus seoladh an 
mhonaróra nó a ionadaí údaraithe agus 
tagairt aitheantais an dearbhaithe 
comhréireachta ábhartha.

Leasú 167

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – Cuid A – fomhír 2 – pointe o

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(o) maidir le táirge innealra braiteora-
thiomáinte, ciantiomáinte, nó 
uathrialaitheach, más le sonraí braiteora a 
rialaítear na hoibríochtaí sábháilteachta, 
tuairisc, más iomchuí, ar shaintréithe, ar 
chumais agus ar theorainneacha ginearálta 
an chórais, na sonraí, na forbartha, na 
tástála agus na bpróiseas bailíochtaithe a 
úsáidtear, gan dochar do na ceanglais 
maidir le córais intleachta saorga (IS) a 
leagtar amach i Rialachán (AE).../...  ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle33 má áirítear córas IS sna 
bogearraí a bhaineann le sábháilteacht;

(o) maidir le táirge innealra braiteoir-
thiomáinte, ciantiomáinte, nó 
uathrialaitheach, más le sonraí braiteora a 
rialaítear na hoibríochtaí sábháilteachta, 
tuairisc, más iomchuí, ar shaintréithe, ar 
chumais agus ar theorainneacha ginearálta 
an chórais, na sonraí, na forbartha, na 
tástála agus na bpróiseas bailíochtaithe a 
úsáidtear;

__________________
33 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad... agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt 
IO an Rialacháin sin san fhonóta.

Leasú 168
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Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – Cuid B – fomhír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tuairisc iomlán ar an innealra 
páirtchríochnaithe agus ar an úsáid atá 
bheartaithe dó;

(a) tuairisc iomlán ar an innealra 
páirtchríochnaithe agus ar a fheidhm 
bheartaithe nuair a ionchorpraítear nó 
nuair a chóimeáiltear é le hinnealra nó le 
hinnealra nó trealamh páirtchríochnaithe 
eile;

Leasú 169

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – Cuid B – fomhír 2 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cóip de na treoracha cóimeála don 
innealra páirtchríochnaithe a leagtar amach 
i roinn 1.7.4 d’Iarscríbhinn III;

(j) dearbhú corpraithe AE do shraith 
innealra pháirtchríochnaithe a leagtar 
amach in Iarscríbhinn V agus na 
treoracha ábhartha cóimeála don tsraith 
innealra sin a leagtar amach in 
Iarscríbhinn X;

Leasú 170

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – Cuid B – fomhír 2 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) maidir le táirgí innealra 
páirtchríochnaithe a tháirgtear i sraith, na 
bearta inmheánacha a chuirfear chun 
feidhme chun a áirithiú gur comhréireach é 
an t-innealra páirtchríochnaithe i gcónaí 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta;

(k) maidir le hinnealra 
páirtchríochnaithe a tháirgtear i sraith, na 
bearta inmheánacha a chuirfear chun 
feidhme chun a áirithiú gur comhréireach é 
an t-innealra páirtchríochnaithe i gcónaí 
leis na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta;

Leasú 171

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IV – Cuid B – fomhír 2 – pointe m



RR\1255594GA.docx 79/115 PE697.614v03-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(m) Maidir le hinnealra 
páirtchríochnaithe braiteora-thiomáinte, 
ciantiomáinte, nó uathrialaitheach, más le 
sonraí braiteora a rialaítear na hoibríochtaí 
sábháilteachta, tuairisc, más iomchuí, ar 
shaintréithe, ar chumais agus ar 
theorainneacha ginearálta an chórais, na 
sonraí, na forbartha, na tástála agus na 
bpróiseas bailíochtaithe a úsáidtear, gan 
dochar do na ceanglais maidir le córais 
intleachta saorga (IS) a leagtar amach i 
Rialachán (AE).../...  ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle má áirítear 
córas IS sna bogearraí a bhaineann le 
sábháilteacht;

(m) maidir le hinnealra 
páirtchríochnaithe braiteoir-thiomáinte, 
ciantiomáinte, nó uathrialaitheach, más le 
sonraí braiteora a rialaítear na hoibríochtaí 
sábháilteachta, tuairisc, más iomchuí, ar 
shaintréithe, ar chumais agus ar 
theorainneacha ginearálta an chórais, na 
sonraí, na forbartha, na tástála agus na 
bpróiseas bailíochtaithe a úsáidtear;

__________________
34 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad ... . agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt 
IO an Rialacháin sin san fhonóta.

Leasú 172

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – pointe 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. An seoladh ina bhfuil an táirge 
innealra suiteáilte go buan i gcás táirge 
innealra ardaithe atá suiteáilte i 
bhfoirgneamh nó i struchtúr:

3. An seoladh ina bhfuil an táirge 
innealra suiteáilte go buan i gcás táirge 
innealra ardaithe atá suiteáilte i 
bhfoirgneamh nó i struchtúr:

Leasú 173

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn V – pointe 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Tá aidhm an dearbhaithe a 
shonraítear i bpointe 4 i gcomhréir le 
reachtaíocht chomhchuibhithe ábhartha an 

6. Tá aidhm an dearbhaithe a 
shonraítear i bpointe 5 i gcomhréir le 
reachtaíocht chomhchuibhithe ábhartha an 
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Aontais: Aontais:

Leasú 174

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IX – pointe 3 – pointe 3.3 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfar fógra don mhonaróir nó dá 
ionadaí údaraithe faoin gcinneadh sin.

Tabharfar fógra don mhonaróir faoin 
gcinneadh.

Leasú 175

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IX – pointe 5 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Marcáil chomhréireachta agus 
dearbhú comhréireachta

5. Marcáil CE agus dearbhú 
comhréireachta AE

Leasú 176

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IX – pointe 5 – pointe 5.1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5.1. Greamóidh an monaróir an 
mharcáil comhréireachta is gá a leagtar 
amach sa Rialachán seo, agus, faoi 
fhreagracht an chomhlachta dá dtugtar 
fógra dá dtagraítear i bpointe 3.1, uimhir 
aitheantais an chomhlachta sin, de gach 
táirge aonair a chomhlíonann ceanglais 
infheidhme an Rialacháin seo.

5.1. Greamóidh an monaróir marcáil CE 
agus, faoi chúram an chomhlachta dá 
dtugtar fógra dá dtagraítear i bpointe 3.1, 
uimhir aitheantais an chomhlachta sin de 
gach táirge innealra ar leith a 
chomhlíonann ceanglais infheidhme an 
Rialacháin seo.

Leasú 177

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IX – pointe 5 – pointe 5.2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5.2. Tarraingeoidh an monaróir suas 
dearbhú comhréireachta AE i scríbhinn le 
haghaidh gach múnla táirge innealra agus 
coinneoidh sé ar fáil do na húdaráis 
náisiúnta é go ceann tréimhse deich 
mbliana tar éis don táirge innealra a bheith 
curtha ar an margadh. Leis an dearbhú 
comhréireachta sainaithneofar an múnla 
táirge ar tarraingíodh suas é ina leith.

5.2. Tarraingeoidh an monaróir suas 
dearbhú comhréireachta AE i scríbhinn le 
haghaidh gach múnla táirge innealra agus 
coinneoidh sé ar fáil do na húdaráis 
náisiúnta é go ceann tréimhse deich 
mbliana tar éis don táirge innealra a bheith 
curtha ar an margadh. Leis an dearbhú 
comhréireachta AE, sainaithneofar an 
múnla táirge ar tarraingíodh suas é ina 
leith.

Leasú 178

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn IX – pointe 5 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear cóip den dearbhú comhréireachta 
AE ar fáil do na húdaráis ábhartha arna 
iarraidh sin.

Cuirfear cóip den dearbhú comhréireachta 
AE ar fáil do na húdaráis ábhartha arna 
iarraidh sin.

Leasú 179

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn X – pointe 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an monaróir na treoracha 
cóimeála a chur ar fáil i bhfoirm 
leictreonach.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Leis an Treoir maidir le hInnealra 2006/42/CE, bunaítear creat rialála chun innealra a chur ar 
an Margadh Aonair, lena n-áirithítear a shaorghluaiseacht agus ardleibhéal cosanta d’úsáideoirí 
agus do dhaoine eile a bhíonn i dteagmháil le táirgí innealra. 

An 21 Aibreán 2021, chuir an Coimisiún togra chun cinn i ndáil leis an Treoir maidir le 
hInnealra a athbhreithniú. Rinneadh an t-athbhreithniú a moladh 15 bliana tar éis ghlacadh na 
Treorach maidir le hInnealra, atá i bhfeidhm faoi láthair, rud atá ag teacht le Clár Oibre an 
Choimisiúin 2020 faoin tosaíocht ‘Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach’. Ag an am céanna, 
mhol an Coimisiún Gníomh nua um an Intleacht Shaorga, a bhfuil sé mar phríomhchuspóir leis 
an t-athrú ar an aistriú digiteach agus tionchar na dteicneolaíochtaí nua ar reachtaíocht an 
Aontais maidir le sábháilteacht táirgí a léiriú. 

Ós rud é gur cuid riachtanach de thionscal na hinnealtóireachta í earnáil an innealra agus gur 
ceann de cholúin thionsclaíocha gheilleagar an Aontais í, is dóigh leis an Rapóirtéir go bhfuil 
sé ríthábhachtach athruithe ar a chreat reachtach a mheas le cúram cuí chun téarnamh 
inbhuanaithe ó ghéarchéim COVID-19 a áirithiú agus nuálaíocht agus forbairt dearaidh nua a 
chumasú ag an am céanna, agus táirgeoirí agus dearthóirí Eorpacha a choinneáil iomaíoch ar 
an leibhéal domhanda.

Is geal leis an Rapóirtéir an togra ón gCoimisiún le haghaidh Rialachán maidir le táirgí innealra 
agus tacaíonn go hiomlán lena ailíniú leis an gCreat Reachtach Nua (NLF) toisc go bhfuil 
comhleanúnachas ann leis na gníomhartha reachtacha eile maidir le sábháilteacht táirgí agus 
trédhearcacht chothrománach. Tacaíonn an Rapóirtéir freisin le Rialachán a dhéanamh den 
Treoir ós rud é go n-éascaíonn sé cur i bhfeidhm aonfhoirmeach ar fud Bhallstáit uile AE agus, 
dá bhrí sin, go n-éascaíonn sé saorghluaiseacht earraí.

Agus an dréacht-tuarascáil á hullmhú aige, reáchtáil an Rapóirtéir comhairliúchán leathan leis 
na geallsealbhóirí, ag éisteacht le tuairimí agus riachtanais na monaróirí, na gcomhlachtaí dá 
dtugtar fógra agus na dtomhaltóirí, agus, ina theannta sin, phléigh an Rapóirtéir an togra leis an 
gCoimisiún.

Ar an mbonn sin, molann an Rapóirtéir na príomhathruithe seo a leanas ar an togra ón 
gCoimisiún.

1. Raon feidhme agus sainmhínithe

Molann an Rapóirtéir an raon feidhme a shoiléiriú, go háirithe maidir le mótarfheithiclí a 
eisiamh ón Rialachán. Ina theannta sin, molann an Rapóirtéir soiléirithe ar roinnt sainmhínithe, 
amhail 'comhpháirt sábháilteachta' 'modhnú substaintiúil' agus 'monaróir', agus molann sé 
sainmhínithe nua le haghaidh 'táirge innealra', 'feidhm shábháilteachta', 'doiciméadacht 
theicniúil' agus 'saolré' chun rannchuidiú le tuiscint níos soiléire ar na forálacha achtúcháin. 

Ós rud é go bhfuil feidhm ag an Rialachán maidir le ‘táirgí innealra’, lena gcumhdaítear, de réir 
an togra ón gCoimisiún, ‘innealra páirtchríochnaithe’ freisin, measann an Rapóirtéir go bhfuil 
sé tábhachtach idirdhealú níos soiléire a dhéanamh idir na sainmhínithe a bhfuil feidhm acu 
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maidir le ‘hinnealra páirtchríochnaithe’ agus na sainmhínithe a bhfuil feidhm acu maidir le 
catagóirí eile de tháirgí innealra.

Ba cheart an t-idirdhealú sin a dhéanamh freisin i ndáil leis na ceanglais a bhaineann le táirgí 
innealra go ginearálta agus leis na ceanglais sin a bhaineann le ‘hinnealra páirtchríochnaithe’, 
agus maidir le hoibleagáidí oibreoirí eacnamaíocha, lena n-áirítear nósanna imeachta um 
measúnú (comhréireachta). 

2. Táirgí innealra ardriosca

Molann an Rapóirtéir go gcuirfí an téarma ‘táirgí innealra a bhféadfadh ardriosca a bheith ag 
baint leo’ in ionad an téarma ‘táirgí innealra ardriosca’ ar fud an téacs toisc go measann sé nach 
mbaineann ardriosca trí mhainneachtain le táirgí innealra a chuirtear ar an margadh sa lá atá 
inniu ann, ach i gcásanna áirithe amháin. 

Ina theannta sin, maidir le cumhachtú an Choimisiúin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun 
Iarscríbhinn I a leasú ina liostaítear táirgí a bhféadfadh ardriosca a bheith ag baint leo, molann 
an Rapóirtéir nár cheart feidhm a bheith ag na gníomhartha tarmligthe sin níos luaithe ná 36 
mhí tar éis a dteacht i bhfeidhm, ionas go mbeidh a ndóthain ama ag monaróirí a ndearadh agus 
a dtáirgeadh a oiriúnú. 

Thug an Rapóirtéir chun suntais sa tuarascáil gur cheart go gcomhlíonfadh táirgí innealra na 
ceanglais riachtanacha sláinte agus sábháilteachta nuair a chuirtear ar an margadh iad nó 
nuair a chuirtear i seirbhís iad.

Ar deireadh, shonraigh an rapóirtéir in Iarscríbhinn III nár cheart cianrialú le haghaidh feidhm 
rialaithe maoirseachta i gcás oibríochtaí uathrialacha a chur chun feidhme ach amháin mar 
rogha, lena n-áirithítear nach méadófar an leibhéal riosca leis na cianghníomhaíochtaí.

3. Measúnú comhréireachta ar tháirgí a bhféadfadh ardriosca a bheith ag baint leo

Molann an Rapóirtéir go gcoinneofaí an fhéidearthacht do mhonaróirí leas a bhaint as an nós 
imeachta rialaithe táirgthe inmheánaigh (modúl A) a leagtar amach in Iarscríbhinn VI le 
haghaidh táirgí a bhfhéadfadh ardriosca a bheith ag baint leo, mar nach bhfuil an Rapóirtéir 
cinnte go bhfuil dóthain argóintí ann chun seasamh leis an rogha sin a bhaint, agus aird á tabhairt 
ar shábháilteacht táirgí innealra agus ar iomaíochas na hearnála innealra agus ar sholúbthacht 
na nuálaíochta. Ina theannta sin, tá sé thar a bheith tábhachtach d’fhiontair bheaga agus 
mheánmhéide go gcoinneofaí an fhéidearthacht leas a bhaint an nós imeachta rialaithe táirgthe 
inmheánaigh. 

Thairis sin, creideann an Rapóirtéir nár cheart go mbeadh sainordú ag ionadaí údaraithe an 
mhonaróra maidir le measúnú comhréireachta a áirithiú do tháirgí innealra ná le bheith 
freagrach as doiciméadacht theicniúil a ullmhú. Ba cheart gurb é an monaróir amháin a bheadh 
freagrach as na cúraimí sin, i gcomhréir le forálacha an Chreata Nua Reachtaigh.

4. Cumhachtú an Choimisiúin sonraíochtaí teicniúla a ghlacadh

Maidir leis an togra ón gCoimisiún a bheith in ann gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh 
go heisceachtúil lena mbunófar sonraíochtaí teicniúla do na ceanglais riachtanacha sláinte agus 
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sábháilteachta i gcás nach ann do chaighdeáin chomhchuibhithe, molann an Rapóirtéir nach 
mbeadh feidhm ag na sonraíochtaí teicniúla sin i gcás ina bhforbrófaí caighdeáin 
chomhchuibhithe amach anseo. Chomh maith leis sin, creideann an Rapóirtéir nach bhféadfaidh 
an Coimisiún sonraíochtaí teicniúla a dhréachtú ach amháin mura bhfuil caighdeáin 
chomhchuibhithe soláthartha ag eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú 3 bliana tar éis an 
iarraidh ar chaighdeánú.

5. Doiciméadacht

Ba cheart an doiciméadacht theicniúil ábhartha, na treoracha agus na dearbhuithe cóimeála uile 
a chur ar fáil i bhfoirm dhigiteach nó ar páipéar agus, má sholáthraítear iad go digiteach, ba 
cheart go mbeadh rochtain orthu le linn shaolré iomlán an táirge innealra.

6. Faireachas margaidh

Soiléiríonn an Rapóirtéir cearta údaráis faireachais margaidh na mBallstát agus dualgais 
oibreoirí eacnamaíocha i gcás nach gcomhlíonann táirge innealra na ceanglais sa Rialachán seo 
nó ina bhfuil riosca ag baint leis. Agus é sin á dhéanamh aige, féachann sé leis na forálacha 
maidir le faireachas margaidh a ailíniú leis an Rialachán maidir le Faireachas Margaidh (AE) 
2019/1020.

7. Forálacha críochnaitheacha agus idirthréimhseacha

Molann an Rapóirtéir síneadh a chur leis an spriocdháta d’aisghairm Threoir 2006/42/CE ó 30 
mí go 48 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin nua. I gcomhréir leis sin, cuireadh 
síneadh leis an idirthréimhse ó 42 mhí go 60 mí, chomh maith, agus leis an spriocdháta don 
Choimisiún a chéad tuarascáil maidir leis an meastóireacht ar an Rialachán a thíolacadh ó 54 
mhí go 72 mhí. 
Ar deireadh, cuireadh siar dáta chur i bhfeidhm an Rialacháin ó 30 mí go 48 mí tar éis a theacht 
i bhfeidhm.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM FHOSTAÍOCHT AGUS UM GHNÓTHAÍ SÓISIALTA

chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
le táirgí innealra
(COM(2021)0202 – C9-0145/2021 – 2021/0105(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Marianne Vind

LEASUITHE

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is cuid thábhachtach de thionscal na 
hinnealtóireachta í earnáil an innealra agus 
tá sí ar cheann de phríomhréimsí 
tionsclaíocha gheilleagar an Aontais. An 
costas sóisialta a bhaineann leis an líon 
mór tionóiscí arb í úsáid an innealra is cúis 
dhíreach leo, is féidir é a laghdú ach an t-
innealra a dhearadh agus a thógáil ar shlí 
atá sábháilte inti féin, sin agus leis an 
tsuiteáil agus an chothabháil cheart.

(2) Is cuid thábhachtach de thionscal na 
hinnealtóireachta í earnáil an innealra agus 
tá sí ar cheann de phríomhréimsí 
tionsclaíocha gheilleagar an Aontais. An 
costas sóisialta a bhaineann leis an líon 
mór tionóiscí arb í úsáid an innealra is cúis 
dhíreach leo, is féidir é a laghdú ach an t-
innealra a dhearadh agus a thógáil ar shlí 
atá sábháilte inti féin, sin agus leis an 
tsuiteáil agus an chothabháil cheart. Sa 
chomhthéacs sin agus i bhfianaise chur 
chun feidhme chreat straitéiseach nua AE 
maidir le sláinte agus sábháilteacht ag an 
obair 2021-2027 agus i bhfianaise an 
chur chuige ‘fís nialais’ a ghabhann leis 
maidir le básanna a bhaineann leis an 
obair, tá sé ar cheann de chuspóirí an 
Rialacháin seo ceanglais sláinte agus 
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sábháilteachta ceirde uaillmhianacha a 
leagan amach do tháirgí innealra.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Tá ardleibhéal ceanglas sláinte 
agus sábháilteachta ceirde riachtanach 
chun dálaí oibre maithe agus áiteanna 
oibre sábháilte a áirithiú. Tá 
rannpháirtíocht oibrithe agus a n-
ionadaithe ríthábhachtach chun sláinte 
agus sábháilteacht oibrithe a chosaint, 
lena n-áirítear nuair a bhíonn táirgí 
innealra á suiteáil agus á n-oibriú. Tá ról 
tábhachtach ag fostóirí, ag 
ceardchumainn agus ag ionadaithe 
oibrithe maidir le ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta ceirde san áit oibre a chur 
chun feidhme agus faireachán a 
dhéanamh orthu. Ba cheart dlúthbhaint a 
bheith acu le céimeanna ábhartha uile 
maidir le measúnuithe riosca agus 
beartais sláinte agus sábháilteachta 
ceirde.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(24) In earnáil an innealra, is fiontair 
bheaga nó mheánmhéide (FBManna) thart 
ar 98 % de na cuideachtaí. Chun an t-
ualach rialála ar FBManna a laghdú, ba 
cheart do chomhlachtaí dá dtugtar fógra na 
táillí le haghaidh measúnuithe 
comhréireachta a chur in oiriúint agus a 
laghdú i gcomhréir le leasanna sonracha 
agus riachtanais shonracha FBManna.

(24) In earnáil an innealra, is fiontair 
bheaga nó mheánmhéide (FBManna) thart 
ar 98 % de na cuideachtaí. Chun an t-
ualach rialála ar FBManna a laghdú, ba 
cheart do chomhlachtaí dá dtugtar fógra na 
táillí le haghaidh measúnuithe 
comhréireachta a chur in oiriúint agus a 
laghdú i gcomhréir le leasanna sonracha 
agus riachtanais shonracha FBManna. Ba 
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cheart go mbeadh feidhm chomhionann 
ag na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta a leagtar amach sa 
rialachán seo maidir le gach gnóthas.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(25) Ba cheart d’oibreoirí eacnamaíocha 
a bheith freagrach as na táirgí innealra a 
bheith ag comhlíonadh cheanglais an 
Rialacháin seo, maidir lena róil faoi seach 
sa slabhra soláthair, d’fhonn ardleibhéal 
cosanta a áirithiú le haghaidh leasanna an 
phobail, amhail sláinte nó sábháilteacht 
daoine agus, más iomchuí, sábháilteacht 
ainmhithe clóis agus slándáil réadmhaoine 
agus, i gcás inarb infheidhme, cosaint an 
chomhshaoil, mar aon le hiomaíocht chóir 
ar mhargadh an Aontais.

(25) Ba cheart d’oibreoirí eacnamaíocha 
a bheith freagrach as na táirgí innealra a 
bheith ag comhlíonadh cheanglais an 
Rialacháin seo, maidir lena róil faoi seach 
sa slabhra soláthair, ionas go n-áiritheofaí 
ardleibhéal cosanta le haghaidh leasanna an 
phobail, amhail sláinte agus sábháilteacht 
daoine, go háirithe oibrithe agus 
úsáideoirí, agus, i gcás in arb iomchuí, 
sábháilteacht ainmhithe clóis agus slándáil 
réadmhaoine agus, i gcás inarb infheidhme, 
cosaint an chomhshaoil, mar aon le 
hiomaíocht chóir ar mhargadh an Aontais.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 32

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(32) Is gá a áirithiú go gcomhlíonann 
táirgí innealra ó thríú tíortha a thagann 
isteach i margadh an Aontais ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach mbaineann riosca 
leo do shláinte nó sábháilteacht daoine 
agus, más iomchuí, do shábháilteacht 
ainmhithe clóis agus do shlándáil 
réadmhaoine agus, i gcás inarb infheidhme, 
do chosaint an chomhshaoil, agus go 
háirithe, go bhfuil nósanna imeachta 
iomchuí um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích ag na monaróirí maidir leis 
na táirgí innealra sin. Ba cheart foráil a 
dhéanamh, dá bhrí sin, maidir le 

(32) Is gá a áirithiú go gcomhlíonann 
táirgí innealra ó thríú tíortha a thagann 
isteach i margadh an Aontais ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach mbaineann riosca 
leo do shláinte agus sábháilteacht daoine, 
go háirithe oibrithe agus úsáideoirí, agus, 
i gcás inarb iomchuí, do shábháilteacht 
ainmhithe clóis agus do shlándáil 
réadmhaoine agus, i gcás inarb infheidhme, 
do chosaint an chomhshaoil, agus go 
háirithe, go bhfuil nósanna imeachta 
iomchuí um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích ag na monaróirí maidir leis 
na táirgí innealra sin. Ba cheart foráil a 
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hallmhaireoirí chun a áirithiú go 
gcomhlíonann na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach bhfuil riosca ag 
baint leo do shláinte agus sábháilteacht 
daoine agus, i gcás inarb iomchuí, do 
shábháilteacht ainmhithe clóis agus do 
shlándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil. 
Ar an gcúis chéanna, ba cheart foráil a 
dhéanamh freisin maidir le hallmhaireoirí 
chun a áirithiú go bhfuil na nósanna 
imeachta um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích agus go bhfuil marcáil CE 
agus an doiciméadacht theicniúil a 
dhréachtaíonn monaróirí ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta inniúla le haghaidh 
cigireachta.

dhéanamh, dá bhrí sin, maidir le 
hallmhaireoirí chun a áirithiú go 
gcomhlíonann na táirgí innealra a 
chuireann siad ar an margadh ceanglais an 
Rialacháin seo agus nach bhfuil riosca ag 
baint leo do shláinte agus sábháilteacht 
daoine agus, i gcás inarb iomchuí, do 
shábháilteacht ainmhithe clóis agus do 
shlándáil réadmhaoine agus, i gcás inarb 
infheidhme, do chosaint an chomhshaoil. 
Ar an gcúis chéanna, ba cheart foráil a 
dhéanamh freisin maidir le hallmhaireoirí 
chun a áirithiú go bhfuil na nósanna 
imeachta um measúnú comhréireachta 
curtha i gcrích agus go bhfuil marcáil CE 
agus an doiciméadacht theicniúil a 
dhréachtaíonn monaróirí ar fáil do na 
húdaráis náisiúnta inniúla le haghaidh 
cigireachta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 35

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(35) D’fhonn sláinte agus sábháilteacht 
úsáideoirí an innealra a áirithiú, ba cheart 
d’oibreoirí eacnamaíocha a áirithiú go 
bhfuil faisnéis bheacht intuigthe sa 
doiciméadacht ábhartha uile, amhail 
treoracha an úsáideora, agus ag an am 
céanna go bhfuil faisnéis bheacht intuigthe 
inti, go gcuirtear san áireamh inti forbairtí 
teicneolaíocha agus athruithe ar iompar an 
úsáideora deiridh, agus go bhfuil sí chomh 
cothrom le dáta is féidir. Nuair a chuirtear 
táirgí innealra ar fáil ar an margadh i 
bpacáistí ina bhfuil roinnt aonad, ba cheart 
go mbeadh na treoracha agus an fhaisnéis 
ag gabháil leis an aonad is lú atá ar fáil ar 
bhonn tráchtála.

(35) D’fhonn sláinte agus sábháilteacht 
úsáideoirí an innealra a áirithiú, ba cheart 
d’oibreoirí eacnamaíocha a áirithiú go 
bhfuil an doiciméadacht ábhartha uile, 
amhail treoracha an úsáideora, agus 
faisnéis bheacht agus intuigthe inti, éasca 
le tuiscint agus ar fáil sna teangacha 
ábhartha uile, go gcuirtear san áireamh 
inti forbairtí teicneolaíocha agus athruithe 
ar iompar an úsáideora deiridh, agus go 
bhfuil sí chomh cothrom le dáta is féidir. 
Nuair a chuirtear táirgí innealra ar fáil ar an 
margadh i bpacáistí ina bhfuil roinnt aonad, 
ba cheart go mbeadh na treoracha agus an 
fhaisnéis ag gabháil leis an aonad is lú atá 
ar fáil ar bhonn tráchtála.

Leasú 7
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39) Ba cheart an Rialachán seo a 
theorannú do na ceanglais riachtanacha 
sláinte agus sábháilteachta a leagan amach, 
a fhorlíontar le roinnt ceanglas níos sonraí 
le haghaidh catagóirí áirithe táirgí innealra. 
Chun measúnú comhréireachta leis na 
ceanglais sláinte agus sábháilteachta sin a 
éascú, is gá foráil a dhéanamh maidir le 
toimhde comhréireachta le haghaidh 
innealra atá i gcomhréir le caighdeáin 
chomhchuibhithe a fhorbraítear agus a 
bhfoilsítear tagairtí dóibh in Iris Oifigiúil 
an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le 
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle12 chun críche sonraíochtaí 
teicniúla mionsonraithe na gceanglas sin a 
chur in iúl.

(39) Ba cheart go leagfaí amach leis an 
Rialachán seo na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta, arna bhforlíonadh le roinnt 
ceanglas níos sonraí le haghaidh catagóirí 
áirithe táirgí innealra. Chun measúnú 
comhréireachta leis na ceanglais sláinte 
agus sábháilteachta sin a éascú, is gá foráil 
a dhéanamh maidir le toimhde 
comhréireachta le haghaidh innealra atá i 
gcomhréir le caighdeáin chomhchuibhithe 
a fhorbraítear agus a bhfoilsítear tagairtí 
dóibh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh 
i gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle12 chun críche 
sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe na 
gceanglas sin a chur in iúl.

__________________ __________________
12 Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le 
caighdeánú Eorpach, lena leasaítear 
Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE 
ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 
94/25/CE(52), 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE agus 2009/105/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus 
Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(IO L 316, 14.11.2012, lch. 12).

12 Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le 
caighdeánú Eorpach, lena leasaítear 
Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE 
ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 
94/25/CE(52), 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/23/CE agus 2009/105/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus 
Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
(IO L 316, 14.11.2012, lch. 12).

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 39 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(39a) Ba cheart don Choimisiún, i 
gcomhar leis an nGníomhaireacht 
Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte 
ag an Obair (EU-OSHA), sásra foláirimh 
a bhunú sa struchtúr institiúideach atá 
ann cheana chun easnaimh a bhaineann 
le sláinte agus sábháilteachta ceirde sa 
Rialachán seo a shainaithint ag céim 
luath amach anseo, go háirithe i 
gcomhthéacs an digitithe agus na 
hIntleachta Saorga. Thairis sin, ba cheart 
don Choimisiún an bunachar sonraí um 
dhíobhálacha (IDB)1 a uasghrádú agus é 
a leathnú, lena gcumhdófaí gach cineál 
gortuithe a bhaineann le húsáid táirgí 
innealra, chun faireachán a dhéanamh ar 
rioscaí. Tá rannpháirtíocht na 
gcomhpháirtithe sóisialta ríthábhachtach 
sa dá chás. 
____________________________
[1]https://ec.europa.eu/health/system/files/
2020-12/idb_flyer_en_0.pdf

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 40

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(40) In éagmais caighdeáin 
chomhchuibhithe ábhartha, ba cheart don 
Choimisiún a bheith in ann sonraíochtaí 
teicniúla a bhunú le haghaidh na gceanglas 
riachtanach sláinte agus sábháilteachta. Ba 
cheart úsáid a bhaint as sonraíochtaí 
teicniúla mar réiteach cúltaca chun 
oibleagáid an mhonaróra a éascú maidir 
leis na ceanglais sláinte agus sábháilteachta 
a chomhlíonadh, mar shampla nuair atá an 
próiseas caighdeánaithe blocáilte mar 
gheall ar easpa comhdhearcaidh idir 
páirtithe leasmhara nó i gcás ina bhfuil 
moill mhíchuí ar chaighdeán 

(40) In éagmais caighdeáin 
chomhchuibhithe ábhartha, ba cheart don 
Choimisiún a bheith in ann sonraíochtaí 
teicniúla a bhunú le haghaidh ceanglais 
sláinte agus sábháilteachta. Ba cheart úsáid 
a bhaint as sonraíochtaí teicniúla mar 
réiteach cúltaca chun oibleagáid an 
mhonaróra a éascú maidir leis na ceanglais 
sláinte agus sábháilteachta a 
chomhlíonadh, mar shampla nuair atá an 
próiseas caighdeánaithe blocáilte mar 
gheall ar easpa comhdhearcaidh idir 
páirtithe leasmhara nó i gcás ina bhfuil 
moill mhíchuí ar chaighdeán 
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comhchuibhithe a bhunú. D’fhéadfadh na 
moilleanna sin a bheith ann, mar shampla, 
nuair nach mbaintear an cháilíocht 
riachtanach amach.

comhchuibhithe a bhunú. D’fhéadfadh na 
moilleanna sin a bheith ann, mar shampla, 
nuair nach mbaintear an cháilíocht 
riachtanach amach.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 41

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(41) Ba cheart comhlíonadh na 
gcaighdeán comhchuibhithe agus na 
sonraíochtaí teicniúla a bhunaíonn an 
Coimisiún a bheith deonach. Dá bhrí sin, 
ba cheart réitigh theicniúla mhalartacha a 
bheith inghlactha má chomhlíonann an t-
innealra na ceanglais riachtanacha sláinte 
agus sábháilteachta ábhartha sa chomhad 
teicniúil.

(41) Ba cheart comhlíonadh na 
gcaighdeán comhchuibhithe agus na 
sonraíochtaí teicniúla a bhunaíonn an 
Coimisiún a bheith deonach, ach ba cheart 
breathnú air mar threoir. Dá bhrí sin, ba 
cheart réitigh theicniúla mhalartacha a 
bheith inghlactha má chomhlíonann an t-
innealra na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta sa chomhad teicniúil.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 42

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(42) Ba cheart na ceanglais 
riachtanacha a chomhlíonadh lena 
chinntiú go bhfuil táirge innealra sábháilte. 
Ba cheart na ceanglais sin a chur i 
bhfeidhm go céillí chun úrscothacht tráth 
na tógála agus na ceanglais theicniúla agus 
eacnamaíocha a thabhairt san áireamh.

(42) Ba cheart ceanglais sláinte agus 
sabháilteachta a chomhlíonadh lena 
chinntiú go bhfuil an táirge innealra 
sábháilte. Ba cheart na ceanglais sin a chur 
i bhfeidhm go céillí chun úrscothacht agus 
na rioscaí intuartha tráth na tógála agus na 
ceanglais theicniúla agus eacnamaíocha a 
chur san áireamh.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(43) D’fhonn aghaidh a thabhairt ar na 
rioscaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí 
mailíseacha tríú páirtí agus a bhfuil 
tionchar acu ar shábháilteacht na dtáirgí 
innealra, ba cheart a áirithiú sa Rialachán 
seo ceanglais riachtanacha sláinte agus 
sábháilteachta ar féidir toimhde 
comhréireachta a thabhairt ina leith a 
mhéid is iomchuí le deimhniú nó le ráiteas 
comhréireachta a eisítear faoi scéim 
ábhartha cibearshlándála a ghlactar de 
bhun agus i gcomhréir le hAirteagal 54, 
mír 3 de Rialachán (AE) 2019/881 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle13 .

(43) D’fhonn aghaidh a thabhairt ar na 
rioscaí a eascraíonn as gníomhaíochtaí 
mailíseacha tríú páirtí agus a bhfuil 
tionchar acu ar shábháilteacht na dtáirgí 
innealra, ba cheart a áirithiú sa Rialachán 
seo ceanglais sláinte agus sábháilteachta ar 
féidir toimhde comhréireachta a thabhairt 
ina leith a mhéid is iomchuí le deimhniú nó 
le ráiteas comhréireachta a eisítear faoi 
scéim ábhartha cibearshlándála a ghlactar 
de bhun agus i gcomhréir le 
hAirteagal 54(3) de Rialachán 
(AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle13.

_________________ _________________
13 Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 maidir le ENISA 
(Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú 
i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na 
faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-
aisghairtear Rialachán 
(AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um 
Chibearshlándáil) (IO L 151, 7.6.2019, 
lch. 15).

13 Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
17 Aibreán 2019 maidir le ENISA 
(Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um 
Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú 
i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na 
faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-
aisghairtear Rialachán 
(AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um 
Chibearshlándáil) (IO L 151, 7.6.2019, 
lch. 15).

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 45

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(45) Go dtí seo, tá liosta an innealra 
ardriosca in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2006/42/CE bunaithe ar an riosca a 
eascraíonn as an úsáid atá beartaithe nó aon 
mhí-úsáid measartha intuartha a d’fhéadfaí 
a bhaint as an innealra sin. Mar sin féin, 
glacann earnáil an innealra le bealaí nua 
chun innealra a dhearadh agus a thógáil a 
bhféadfadh rioscaí arda a bheith ag baint 
leo, gan beann ar an úsáid bheartaithe sin 
nó ar aon mhí-úsáid atá measartha 
intuartha. Mar shampla, bogearraí lena n-

(45) Go dtí seo, tá liosta an innealra 
ardriosca in Iarscríbhinn I a ghabhann le 
Treoir 2006/42/CE bunaithe ar an riosca a 
eascraíonn as an úsáid atá beartaithe nó aon 
mhí-úsáid measartha intuartha a d’fhéadfaí 
a bhaint as an innealra sin. Mar sin féin, 
glacann earnáil an innealra le bealaí nua 
chun innealra a dhearadh agus a thógáil a 
bhféadfadh rioscaí arda a bheith ag baint 
leo, gan beann ar an úsáid bheartaithe sin 
nó ar aon mhí-úsáid atá measartha 
intuartha. Mar shampla, bogearraí lena n-
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áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht shaorga, 
bíodh sí leabaithe san innealra nó ná bíodh, 
ba cheart iad a aicmiú mar tháirge innealra 
ardriosca i ngeall ar shaintréithe na 
hintleachta saorga amhail spleáchas ar 
shonraí, teimhneacht, uathriail agus 
nascacht, rudaí a d’fhéadfadh dóchúlacht 
agus déine an dochair a mhéadú go mór 
agus difear mór a dhéanamh do 
shábháilteacht an innealra. Thairis sin, an 
margadh le haghaidh bogearraí lena n-
áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht 
shaorga, tá sé an-bheag go dtí seo, rud a 
fhágann go bhfuil easpa taithí agus 
sonraí ann. Dá bhrí sin, ba cheart do thríú 
páirtí measúnú comhréireachta a dhéanamh 
ar bhogearraí lena n-áirithítear 
feidhmeanna sábháilteachta bunaithe ar 
intleacht shaorga.

áirithítear feidhmeanna sábháilteachta 
innealra atá bunaithe ar intleacht shaorga, 
bíodh sí leabaithe san innealra nó ná bíodh, 
ba cheart iad a aicmiú mar tháirge innealra 
ardriosca i ngeall ar shaintréithe na 
hintleachta saorga amhail spleáchas ar 
shonraí, teimhneacht, uathriail agus 
nascacht, rudaí a d’fhéadfadh dóchúlacht 
agus déine an dochair a mhéadú go mór 
agus difear mór a dhéanamh do 
shábháilteacht an innealra. Dá bhrí sin, ba 
cheart do thríú páirtí an measúnú 
comhréireachta a dhéanamh ar bhogearraí 
lena n-áirithítear feidhmeanna 
sábháilteachta bunaithe ar intleacht shaorga 
agus ar mheaisínfhoghlaim.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 60

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(60) Ba cheart do na Ballstáit gach beart 
iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú nach 
bhféadfar táirgí innealra a chumhdaítear 
leis an Rialachán seo a chur ar an margadh 
ach amháin más rud é, nuair a shuiteáiltear 
é i gceart agus nuair a úsáidtear é le 
haghaidh na críche atá beartaithe dó, nó 
faoi choinníollacha úsáide is féidir a thuar 
go measartha, nach gcuirfear sláinte nó 
sábháilteacht daoine i mbaol agus, más 
iomchuí, nach gcuirfear sábháilteacht 
ainmhithe clóis agus slándáil réadmhaoine 
agus, i gcás inarb infheidhme, cosaint an 
chomhshaoil i mbaol. Táirgí innealra a 
chumhdaítear leis an Rialachán, níor cheart 
a mheas go bhfuil siad 
neamhchomhlíontach leis na ceanglais 
riachtanacha sláinte agus sábháilteachta a 
leagtar síos sa Rialachán seo ach amháin 

(60) Ba cheart do na Ballstáit gach beart 
iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú nach 
bhféadfar táirgí innealra a chumhdaítear 
leis an Rialachán seo a chur ar an margadh 
ach amháin más rud é, nuair a shuiteáiltear 
é i gceart agus nuair a úsáidtear é le 
haghaidh na críche atá beartaithe dó, nó 
faoi choinníollacha úsáide is féidir a thuar 
go measartha, nach gcuirfear sláinte nó 
sábháilteacht daoine, go háirithe oibrithe 
agus úsáideoirí, i mbaol agus, i gcás inarb 
iomchuí, nach gcuirfear sábháilteacht 
ainmhithe clóis agus slándáil réadmhaoine 
agus, i gcás inarb infheidhme, cosaint an 
chomhshaoil i mbaol. Táirgí innealra a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo, níor 
cheart a mheas go bhfuil siad 
neamhchomhlíontach le ceanglais sláinte 
agus sábháilteachta a leagtar síos sa 
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faoi choinníollacha úsáide a d’fhéadfadh 
eascairt as iompar daonna atá dleathach 
agus intuartha go héasca.

Rialachán seo ach amháin faoi 
choinníollacha úsáide a d’fhéadfadh 
eascairt as iompar daonna atá dleathach 
agus intuartha go héasca. Mar sin féin, ba 
cheart foráil a dhéanamh maidir le 
réamhaíocht réasúnta ar fhorbairt agus 
úsáid a d’fhéadfadh a bheith guaiseach 
chun measúnú a dhéanamh ar 
chomhlíonadh na gceanglas sláinte agus 
sábháilteachta.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 65

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(65) Chun an dul chun cinn teicniúil 
agus eolas nó fianaise nua eolaíoch a chur 
san áireamh, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil leis an liosta táirgí 
innealra ardriosca agus an liosta táscach de 
chomhpháirteanna sábháilteachta a leasú. 
Tá sé an-tábhachtach don Choimisiún 
comhairliúchán iomchuí a dhéanamh le 
linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-
áirítear ar leibhéal saineolaithe. Ba cheart 
don Choimisiún a áirithiú, agus 
gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á 
ndréachtú aige, go ndéanfar na doiciméid 
ábhartha a tharchur go comhuaineach, go 
tráthúil agus go hiomchuí chuig Parlaimint 
na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(65) Chun an dul chun cinn teicniúil 
agus eolas nó fianaise nua eolaíoch a chur 
san áireamh, ba cheart an chumhacht chun 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig 
an gCoimisiún i ndáil leis an liosta táirgí 
innealra ardriosca agus an liosta táscach de 
chomhpháirteanna sábháilteachta a leasú. 
Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh 
an Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear comhairliúchán le 
comhpháirtithe sóisialta agus le 
saineolaithe eile. Ba cheart don 
Choimisiún a áirithiú, agus gníomhartha 
tarmligthe á n-ullmhú agus á ndréachtú 
aige, go ndéanfar na doiciméid ábhartha a 
tharchur go comhuaineach, go tráthúil agus 
go hiomchuí chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 66

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(66) Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún lena mbunaítear 
sonraíochtaí teicniúla le haghaidh na 
gceanglas riachtanach sláinte agus 
sábháilteachta, ina n-iarrtar ar an mBallstát 
a thugann fógra na bearta ceartaitheacha is 
gá a dhéanamh maidir le comhlacht dá 
dtugtar fógra nach gcomhlíonann na 
ceanglais maidir lena fhógra agus ina 
suitear an bhfuil bonn cirt le beart náisiúnta 
maidir le hinnealra comhlíontach a 
mheasann Ballstát a bheith ina riosca do 
shláinte agus do shábháilteacht daoine. Ba 
cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 
Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle14.

(66) Chun coinníollacha 
aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 
Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 
cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 
thabhairt don Choimisiún lena mbunófar 
sonraíochtaí teicniúla le haghaidh na 
gceanglas sláinte agus sábháilteachta, ina 
n-iarrfar ar an mBallstát a thugann fógra na 
bearta ceartaitheacha is gá a dhéanamh 
maidir le comhlacht dá dtugtar fógra nach 
gcomhlíonann na ceanglais maidir lena 
fhógra agus ina suífear an bhfuil bonn cirt 
le beart náisiúnta maidir le hinnealra 
comhlíontach a mheasann Ballstát a bheith 
ina riosca do shláinte agus do 
shábháilteacht daoine, go háirithe oibrithe 
agus úsáideoirí. Ba cheart na cumhachtaí 
sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán 
(AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle14.

_________________ _________________
14 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leagtar síos rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na 
sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag 
an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 
13).

14 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leagtar síos rialacha agus na 
prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na 
sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 
fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag 
an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 
13).

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 76

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(76) Is gá foráil a dhéanamh go mbeidh 
am leordhóthanach ag oibreoirí 
eacnamaíocha a n-oibleagáidí faoin 
Rialachán seo a chomhlíonadh, agus ag na 
Ballstáit chun an bonneagar riaracháin is 
gá chun é a chur i bhfeidhm a chur ar bun. 
Ba cheart, dá bhrí sin, cur i bhfeidhm an 
Rialacháin seo a chur siar, 

(76) Is gá foráil a dhéanamh maidir le 
tréimhse ama leordhóthanach agus 
réasúnta d’oibreoirí eacnamaíocha chun a 
n-oibleagáidí faoin Rialachán seo a 
chomhlíonadh, agus chun go gcuirfidh na 
Ballstáit an bonneagar riaracháin is gá ar 
bun chun é a chur i bhfeidhm. 
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 76 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(76a) Ba cheart Coinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi 
Mhíchumas a chur san áireamh sna 
caighdeáin chomhchuibhithe atá 
ábhartha don Rialachán seo.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar síos leis an Rialachán seo 
ceanglais maidir le dearadh agus tógáil 
táirgí innealra ionas gur féidir táirgí 
innealra a chur ar fáil ar an margadh nó a 
chur i seirbhís, agus bunaítear rialacha 
maidir le saorghluaiseacht táirgí innealra 
san Aontas.

Leagtar síos leis an Rialachán seo, 
ceanglais maidir le dearadh agus tógáil 
táirgí innealra ionas gur féidir táirgí 
innealra a chur ar fáil ar an margadh nó a 
chur i seirbhís, agus bunaítear rialacha 
maidir le saorghluaiseacht táirgí innealra 
san Aontas lena n-áirithítear ardleibhéal 
cosanta do gach oibreoir agus gach 
úsáideoir eile.

Leasú 20

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) I gcás ina bhfuil bogearraí 
leabaithe in innealra, ar bogearraí iad a 
dhéantar a shuiteáil roimh ré nó ina 
dhiaidh sin, measfar gur cuid 
chomhtháite den innealra iad na 
bogearraí a dhéantar a shuiteáil ina 
dhiaidh sin;
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Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4a – (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 4a (nua)
Bunachar Sonraí Eorpach um 

Dhíobhálacha
1. Déanfaidh an Coimisiún an 
Bunachar Sonraí Eorpach um 
Dhíobhálacha a uasghrádú agus a 
leathnú chun faisnéis a bhailiú maidir le 
gach cineál díobhálacha a bhaineann le 
táirgí innealra a chumhdaítear leis an 
Rialachán seo.
2. Soláthróidh údaráis inniúla 
náisiúnta na mBallstát na sonraí 
ábhartha don Choimisiún, i gcomhréir le 
rialacha an Aontais agus rialacha 
náisiúnta maidir le cosaint sonraí.
3. Bunóidh an Coimisiún 
modheolaíocht chomhchoiteann chun na 
sonraí a bhailiú.

Leasú 22

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfear táirge innealra ar an liosta de 
tháirgí innealra ardriosca in Iarscríbhinn I 
má tá riosca ag baint leis do shláinte an 
duine, agus dearadh na dtáirgí sin agus an 
chríoch atá beartaithe dóibh á gcur san 
áireamh. Bainfear táirge innealra den liosta 
táirgí innealra ardriosca atá in 
Iarscríbhinn I mura bhfuil an riosca sin ag 
baint leis a thuilleadh. Bunófar an riosca a 
bhaineann le táirge innealra áirithe ar 
bhonn meascán den dóchúlacht go 
ndéanfar díobháil do leas cosanta agus de 
dhéine an dochair sin.

Cuirfear táirge innealra ar an liosta de 
tháirgí innealra ardriosca in Iarscríbhinn I 
má tá riosca ag baint leis do shláinte an 
duine, agus dearadh an táirge sin agus an 
chríoch atá beartaithe dó agus a úsáid 
intuartha á gcur san áireamh. Bainfear 
táirge innealra den liosta táirgí innealra 
ardriosca atá in Iarscríbhinn I mura bhfuil 
an riosca sin ag baint leis a thuilleadh. 
Bunófar an riosca a bhaineann le táirge 
innealra áirithe ar bhonn meascán den 
dóchúlacht go ndéanfar díobháil do leas 
cosanta agus de dhéine an dochair sin.
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Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) staidreamh maidir le tionóiscí a 
tharla de bharr an táirge innealra le 
haghaidh na gceithre bliana roimhe sin 
bunaithe, go háirithe, ar fhaisnéis a 
fuarthas ón gCóras Faisnéise agus 
Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh 
(ICSMS), ar chlásail choimirce, ar an 
gCóras Mear-rabhaidh (RAPEX) agus ar 
thuairisciú ón nGrúpa Comhair Riaracháin 
innealra.

(d) staidreamh maidir le tionóiscí a 
tharla de bharr an táirge innealra le 
haghaidh na gceithre bliana roimhe sin 
bunaithe, go háirithe, ar fhaisnéis a 
fuarthas ón gCóras Faisnéise agus 
Cumarsáide maidir le Faireachas Margaidh 
(ICSMS), ar chlásail choimirce, ar an 
gCóras Mear-rabhaidh (RAPEX), ar 
thuairisciú ón nGrúpa Comhair Riaracháin 
Innealra agus ar an mBunachar Sonraí 
um Dhíobhálacha.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 46(3).

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 46(3). Rachaidh an Coimisiún i 
gcomhairle freisin le geallsealbhóiri 
ábhartha, lena n-áirítear comhpháirtithe 
sóisialta sa chomhthéacs sin.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh na Ballstáit ceanglais a leagan 
síos chun a áirithiú go gcosnófar daoine, 
lena n-áirítear oibrithe, agus táirgí innealra 
á suiteáil agus á n-úsáid acu, ar choinníoll 

Féadfaidh na Ballstáit ceanglais a leagan 
síos, lena n-áirítear ceanglais a 
bhaineann le hinfhaighteacht seisiún 
oiliúna, acmhainní leordhóthanacha agus 
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nach gceadaítear leis na rialacha sin táirge 
innealra a mhodhnú ar bhealach nach 
bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo.

trealaimh, chun a áirithiú go gcosnófar 
daoine, lena n-áirítear oibrithe, agus táirgí 
innealra á suiteáil agus á n-úsáid acu, ar 
choinníoll nach gceadaítear leis na rialacha 
sin táirge innealra a mhodhnú ar bhealach 
nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán 
seo.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 24 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

24a. Comhpháirt sábháilteachta ag a 
bhfuil iompar nó loighic atá ag athrú go 
hiomlán nó go páirteach.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – pointe 25

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

25. Innealra lena leabaítear córais IS a 
áirithíonn feidhmeanna sábháilteachta.

25. Innealra lena leabaítear comhpháirt 
a áirithíonn feidhmeanna sábháilteachta ag 
a bhfuil iompraíocht nó loighic atá ag 
athrú go hiomlán nó go páirteach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1– cuid 1 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) na guaiseacha a d’fhéadfadh an 
táirge innealra a ghineadh agus na 
staideanna guaiseacha gaolmhara a 
shainaithint, lena n-áirítear guaiseacha a 
d’fhéadfaí a ghiniúint le linn shaolré an 
táirge innealra ar féidir iad a thuar an tráth 
chuirtear an táirge innealra ar an margadh 
mar éabhlóid bheartaithe ar a iompraíocht 

(c) na guaiseacha a d’fhéadfadh an 
táirge innealra a ghineadh agus na 
staideanna guaiseacha gaolmhara a 
shainaithint, lena n-áirítear guaiseacha a 
d’fhéadfaí a ghiniúint le linn shaolré an 
táirge innealra ar féidir iad a thuar an tráth 
a chuirtear an táirge innealra ar an margadh 
mar éabhlóid bheartaithe ar a iompar nó ar 
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nó ar a loighic atá ag athrú go hiomlán nó 
go páirteach, mar thoradh ar an táirge 
innealra atá ceaptha chun oibriú de réir 
leibhéil éagsúla neamhspleáchais. I ndáil 
leis sin, i gcás ina gcomhtháthófar córas 
intleachta saorga sa táirge innealra, sa 
mheasúnú riosca ar an táirge innealra, 
tabharfar aird ar an measúnú riosca le 
haghaidh an chórais intleachta saorga sin a 
rinneadh de bhun Rialachán … ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle+ maidir le cur chuige Eorpach 
i leith na hintleachta saorga+30; .

a loighic atá ag athrú go hiomlán nó go 
páirteach, mar thoradh ar an táirge innealra 
atá ceaptha chun oibriú bunaithe ar 
theicneolaíochtaí meaisínfhoghlama, a 
bhféadfadh leibhéil éagsúla 
neamhspleáchais a bheith ag baint leis. I 
ndáil leis sin, i gcás ina gcomhtháthófar 
córas intleachta saorga sa táirge innealra, 
sa mheasúnú riosca ar an táirge innealra, 
tabharfar aird ar an measúnú riosca le 
haghaidh an chórais intleachta saorga sin a 
rinneadh de bhun Rialachán … ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle+ maidir le cur chuige Eorpach 
i leith na hintleachta saorga+30; .

__________________ __________________
30 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad... agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO 
an Rialacháin sin san fhonóta

30 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 
Rialacháin atá i ndoiciméad... agus cuir 
isteach uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO 
an Rialacháin sin san fhonóta

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) na rioscaí a mheas, agus aird á 
tabhairt ar ghéire na díobhála nó an 
damáiste fhéideartha don tsláinte, agus an 
dóchúlacht a bhaineann leo;

(d) na rioscaí a mheas, agus déine na 
díobhála nó an damáiste fhéideartha don 
tsláinte, lena n-áirítear meabhairshláinte, 
agus an dóchúlacht a bhaineann leo, a chur 
san áireamh;

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – pointe 1 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) na guaiseacha a dhíothú nó na 
rioscaí a laghdú i ndáil leis na guaiseacha 
sin ach bearta cosantacha a chur i 
bhfeidhm, de réir an oird tosaíochta a 
bunaíodh in alt 1.1.2(b).

(f) na guaiseacha a dhíothú nó na 
rioscaí a laghdú go leordhóthanach i ndáil 
leis na guaiseacha sin ach bearta 
cosantacha a chur i bhfeidhm, de réir an 
oird tosaíochta a bunaíodh in alt 1.1.2(b).
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.1. – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ciallaíonn ‘guais’ rud éigin lena 
nginfí díobháil nó damáiste don tsláinte;

(a) ciallaíonn ‘guais’ rud éigin lena 
nginfí díobháil nó damáiste don tsláinte, 
lena n-áirítear meabhairshláinte;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Déanfar an táirge innealra a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi go mbeidh 
sé oiriúnach don fheidhm atá leis, agus gur 
féidir é a oibriú, a choigeartú agus a 
chothabháil gan daoine a chur i mbaol 
nuair a dhéantar na hoibríochtaí sin faoi na 
coinníollacha dá bhforáiltear, agus aird á 
tabhairt san am céanna ar aon mhí-úsáid de 
atá measartha intuartha. Is é a bheidh mar 
aidhm ag na bearta cosanta rioscaí a 
dhíothú ar feadh shaolré intuartha an táirge 
innealra, lena n-áirítear le linn na 
gcéimeanna a bhaineann le hiompar, 
cóimeáil, díchóimeáil, díchumasú agus 
scriosadh an táirge innealra.

(a) Déanfar an táirge innealra a 
dhearadh agus a thógáil sa chaoi go mbeidh 
sé oiriúnach don fheidhm atá leis, agus gur 
féidir é a oibriú, a choigeartú agus a 
chothabháil gan daoine a chur i mbaol 
nuair a dhéantar na hoibríochtaí sin faoi na 
coinníollacha úsáide atá measartha 
intuartha, agus aird á tabhairt freisin ar 
aon mhí-úsáid de atá measartha intuartha. 
Is é a bheidh mar aidhm ag na bearta 
cosanta rioscaí a dhíothú ar feadh shaolré 
intuartha an táirge innealra, lena n-áirítear 
le linn na gcéimeanna a bhaineann le 
hiompar, cóimeáil, díchóimeáil, díchumasú 
agus scriosadh an táirge innealra.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.2. – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) Ní mór na forálacha a leagtar 
amach san Iarscríbhinn seo a chur chun 
feidhme agus a léiriú le comhthoiliú na 
Gníomhaireachta Eorpaí um 
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Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair 
(EU-OSHA) ar shlí a dhéanfaidh sláinte 
agus sábháilteacht oibrithe nó oibreoirí 
táirgí innealra a áirithiú go hiomlán. Ní 
mór é a bheith mar aidhm i gcónaí ag 
monaróirí agus ag soláthraithe na dtáirgí 
innealra na caighdeáin sláinte agus 
sábháilteachta ceirde is airde is féidir a 
sholáthar chun cosc tionóiscí agus úsáid 
shábháilte de tháirgí innealra a áirithiú. 
Ní mór trealamh cosanta leordhóthanach 
a sholáthar d’oibreoirí táirgí innealra 
chun úsáid agus cothabháil shábháilte a 
áirithiú.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe, 
laghdófar an míchompord, an tuirse agus 
an strus fisiceach agus síceolaíochta a 
bhíonn ar an oibreora a oiread agus is 
féidir, agus aird á tabhairt ar na bprionsabal 
eirgeanamaíochta, cuir i gcás:

Faoi na coinníollacha úsáide atá beartaithe, 
cuirfear deireadh leis an míchompord, leis 
an tuirse agus leis an ualach oibre 
fisiceach agus cognaíoch a bhíonn ar an 
oibreoir, nó laghdófar é a oiread agus is 
féidir, agus aird á tabhairt ar na prionsabail 
eirgeanamaíochta, amhail:

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) gan an ráta oibre a chinneadh de 
réir ráta oibre an mheaisín;

(c) ráta oibre a chinntear ag an meaisín 
a chosc trí oiriúnuithe a cheadú;

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – pointe d
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) faireachán a éilíonn aird fhadálach 
a sheachaint;

(d) faireachán a éilíonn aird fhadálach 
a chosc;

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) an comhéadan idir an táirge 
innealra agus an duine a chur in oiriúint do 
ghnéithe intuartha na n-oibreoirí, lena n-
áirítear i gcás táirge innealra, a bhfuil 
iompraíocht nó loighic aige a bhíonn ag 
forbairt go hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha 
le hoibriú le leibhéil éagsúla 
neamhspleáchais;

(e) an comhéadan idir an táirge 
innealra agus an duine, lena n-áirítear na 
córais slándála agus na córais stoptha 
éigeandála, a chur in oiriúint do 
shaintréithe intuartha na n-oibreoirí, lena n-
áirítear i gcás táirge innealra, ag a bhfuil 
iompraíocht nó loighic beartaithe, bíodh sí 
ag athrú go hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha 
le hoibriú le leibhéil éagsúla 
neamhspleáchais;

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) táirge innealra, a bhfuil iompraíocht 
nó loighic aige a bhíonn ag forbairt go 
hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha le hoibriú 
le leibhéil éagsúla neamhspleáchais, an 
táirge sin a oiriúnú chun go bhfreagróidh sé 
daoine ar bhealach sásúil cuí (trí fhocail 
labhartha, sin agus ar bhealach 
neamhbhriathartha trí chomharthaí, 
dreacha aghaidhe nó gluaiseacht coirp) 
agus chun a ghníomhaíochtaí beartaithe 
a chur in iúl (an rud atá sé chun 
déanamh agus an fáth atá leis) do na 
hoibreoirí ar bhealach sothuigthe.

(f) táirge innealra, ag a bhfuil 
iompraíocht nó loighic a bhíonn ag athrú 
go hiomlán nó i bpáirt, atá ceaptha le 
hoibriú bunaithe ar theicneolaíochtaí 
meaisínfhoghlama, a bhféadfadh leibhéil 
éagsúla neamhspleáchais a bheith ag baint 
leis, an táirge sin a oiriúnú chun go 
bhfreagróidh sé daoine ar bhealach sásúil 
agus iomchuí (trí fhocail labhartha, agus ar 
bhealach neamhbhriathartha trí 
chomharthaí, dreacha aghaidhe nó 
gluaiseacht coirp).
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Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.6. – mír 1 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(fa) na gníomhaíochtaí atá beartaithe 
ag táirge innealra (an méid a dhéanfaidh 
sé agus cén fáth) a chur in iúl d’oibreoirí 
ar bhealach sothuigthe.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.9. – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar an táirge innealra a dhearadh agus 
a thógáil sa chaoi nach gcruthófar dálaí 
contúirte má dhéantar é a cheangal le 
gaireas eile, trí aon ghné den ghaireas féin 
nó trí aon chianghaireas a dhéanann 
cumarsáid leis an táirge innealra.

Déanfar an táirge innealra a dhearadh agus 
a thógáil sa chaoi nach gcruthófar dálaí a 
d’fhéadfadh a bheith contúirteach má 
dhéantar é a cheangal le gaireas eile, trí aon 
ghné den ghaireas féin nó trí aon 
chianghaireas a dhéanann cumarsáid leis an 
táirge innealra.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.1 – pointe 1.1.9. – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhpháirt chrua-earraí lena ndéantar 
ceangal, ar comhpháirt é atá fíor-
riachtanach chun go gcomhlíonfaidh an 
táirge innealra na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta ábhartha, déanfar í a 
dhearadh sa chaoi go mbeidh cosaint 
leordhóthanach aici ar éilliú a dhéantar de 
thaisme nó d’aon ghnó. Baileoidh an táirge 
innealra faisnéise maidir le hidirghabháil 
dhlisteanach nó neamhdhlisteanach sa 
chomhpháirt crua-earraí.

Comhpháirt chrua-earraí lena ndéantar 
ceangal nó lena bhfaightear rochtain ar 
bhogearraí, ar comhpháirt í atá fíor-
riachtanach chun go gcomhlíonfaidh an 
táirge innealra na ceanglais sláinte agus 
sábháilteachta ábhartha, déanfar í a 
dhearadh sa chaoi go mbeidh cosaint 
leordhóthanach aici ar éilliú a dhéantar de 
thaisme nó d’aon ghnó. Baileoidh an táirge 
innealra faisnéis maidir le hidirghabháil 
dhlisteanach nó neamhdhlisteanach sa 
chomhpháirt crua-earraí thuasluaite.
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Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ionas gur féidir leo a sheasamh, i 
gcás inarb iomchuí ó thaobh na ndálaí agus 
na rioscaí de, na struis oibriúcháin 
bheartaithe, sin agus na tionchair 
sheachtracha bheartaithe agus 
neamhbheartaithe, lena n-áirítear 
iarrachtaí mailíseacha ó thríú páirtithe 
dála contúirte a chruthú;

(a) ionas gur féidir leo, i gcás inarb 
iomchuí ó thaobh na n-imthosca agus na 
rioscaí de, na struis oibriúcháin bheartaithe 
agus na tionchair sheachtracha bheartaithe 
agus neamhbheartaithe a sheasamh, lena n-
áirítear mí-úsáid intuartha ó thríú páirtithe 
chun staid nó feidhm a d’fhéadfadh a 
bheith guaiseach a chruthú;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ionas nach féidir na feidhmeanna 
sábháilteachta a athrú lasmuigh de na 
teorannacha a shainítear an monaróir sa 
mheasúnú riosca ar an táirge innealra. 
Teorainneacha na bhfeidhmeanna 
sábháilteachta a shocrú, is mar chuid den 
mheasúnú riosca a dhéanann an monaróir a 
bheidh sé, lena n-áirítear aon mhodhnú ar 
na socruithe nó ar na rialacha arna 
nginiúint ag an táirge innealra nó ag na 
hoibreoirí, agus an chéim foghlama á 
cuimsiú freisin, nach féidir dul thar na 
teorainneacha arna sannadh sa mheasúnú 
riosca;

(d) ionas nach féidir na feidhmeanna 
sábháilteachta a athrú lasmuigh de na 
teorannacha a shainítear an monaróir sa 
mheasúnú riosca ar an táirge innealra. 
Teorainneacha na bhfeidhmeanna 
sábháilteachta a shocrú, is mar chuid den 
mheasúnú riosca a dhéanann an monaróir a 
bheidh sé, lena n-áirítear aon mhodhnú ar 
na socruithe nó ar na rialacha arna 
nginiúint ag an táirge innealra nó ag na 
hoibreoirí, agus a fhorbairt bunaithe ar 
mheaisínfhoghlaim á cuimsiú freisin, nach 
féidir dul thar na teorainneacha arna 
sannadh sa mheasúnú riosca;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – mír 2 – pointe g
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) sonraí a thaifeadadh maidir leis an 
bpróiseas cinnteoireachta i dtaca le 
sábháilteacht tar éis don táirge innealra a 
bheith curtha ar an margadh nó curtha in 
úsáid, go mbeidh an taifeadadh sin i 
bhfeidhm agus go gcoimeádtar sonraí den 
sórt sin ar feadh bliain amháin i ndiaidh a 
mbailithe, chun comhréireacht an táirge 
innealra leis an Iarscríbhinn seo a léiriú, 
agus chuige sin amháin, arna iarraidh sin 
d’údarás inniúil náisiúnta go réasúnta.

(g) sonraí a thaifeadadh maidir leis an 
bpróiseas meaisínfhoghlama i dtaca le 
sábháilteacht tar éis don táirge innealra a 
bheith curtha ar an margadh nó curtha in 
úsáid, go mbeidh an taifeadadh sin i 
bhfeidhm agus go gcoimeádtar sonraí den 
sórt sin ar feadh bliain amháin i ndiaidh a 
mbailithe, chun comhréireacht an táirge 
innealra leis an Iarscríbhinn seo a léiriú, 
agus chuige sin amháin, arna iarraidh sin 
d’údarás inniúil náisiúnta go réasúnta.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.2 – pointe 1.2.1. – mír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) coiscfear modhnuithe ar na 
socruithe nó ar na rialacha, arna nginiúint 
ag an táirge innealra nó ag na hoibreoirí, 
lena gcumhdaítear an chéim foghlama 
freisin, i gcás ina bhféadfadh dálaí 
contúirte a bheith mar thoradh ar na 
modhnuithe sin;

(c) coiscfear modhnuithe ar na 
socruithe nó ar na rialacha, arna nginiúint 
ag an táirge innealra nó ag na hoibreoirí, 
lena gcumhdaítear an próiseas 
meaisínfhoghlama freisin, i gcás ina 
bhféadfadh dálaí contúirte a bheith mar 
thoradh ar na modhnuithe sin;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – teideal 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1.3.7. Rioscaí a bhaineann le páirteanna 
gluaisteacha agus strus síceolaíoch

1.3.7. Rioscaí a bhaineann le páirteanna 
gluaisteacha, strus síceolaíoch agus ualach 
oibre cognaíoch

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – mír 4 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le cosc a chur ar rioscaí teagmhála a 
chruthaíonn dálaí contúirte, agus ar an 
strus síceolaíoch a d’fhéadfadh a bheith 
mar thoradh ar an idirghníomhaíocht leis 
an meaisín, déanfar iad a oiriúnú do na 
nithe seo a leanas:

Maidir le cosc a chur ar rioscaí teagmhála a 
chruthaíonn dálaí contúirte, chomh maith 
leis an strus síceolaíoch agus leis an 
ualach oibre cognaíoch a d’fhéadfadh a 
bheith mar thoradh ar an idirghníomhaíocht 
leis an meaisín, déanfar iad a oiriúnú do na 
nithe seo a leanas:

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.3 – pointe 1.3.7. – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) idirghníomhaíocht idir duine agus 
an meaisín.

(b) comhoibriú díreach idir an duine 
agus an meaisín i spás comhroinnte.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.5 – pointe 1.5.13. – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás nach féidir guais áirithe a dhíothú, 
déanfar an táirge innealra a fheistiú chun 
ábhair agus substaintí guaiseacha a 
choinneáil ann, a aslonnú, a chur i 
bhfrasaíocht le spraeáil uisce, a scagadh nó 
a chóireáil trí mhodh eile díreach chomh 
héifeachtach céanna.

I gcás nach féidir guais áirithe a dhíothú, 
déanfar an táirge innealra a fheistiú chun 
ábhair agus substaintí guaiseacha a 
choinneáil ann, a aslonnú, a chur i 
bhfrasaíocht le spraeáil uisce, a scagadh nó 
a chóireáil trí mhodh eile díreach chomh 
héifeachtach céanna. I gcásanna nach 
bhfuil úsáid gaireas seachtrach indéanta, 
soláthrófar faisnéis maidir le húsáid 
trealaimh um chosaint phearsanta (TCP) 
iomchuí sna treoracha oibriúcháin.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.4. – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfar na treoracha a chur ar fáil i 
bhformáid dhigiteach. Ach má iarrann an 
ceannaitheoir é an tráth a cheannófar an 
táirge innealra, cuirfear na treoracha ar fáil 
saor in aisce i bhformáid pháipéir.

Cuirfear na treoracha ar fáil i bhformáid 
dhigiteach ar feadh shaolré iomlán an 
táirge innealra. Ach má iarrann an 
ceannaitheoir é, cuirfear na treoracha ar 
fáil saor in aisce i bhformáid pháipéir suas 
le dhá bhliain i ndiaidh an táirge innealra 
a cheannach.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.4. – mír 4 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) Iad a chuirfear i láthair i bhformáid 
a fhágfaidh gur féidir leis an úsáideoir 
deiridh na treoracha a íoslódáil agus iad a 
shábháil ar ghaireas leictreonach ionas gur 
féidir leis rochtain a fháil orthu i gcónaí, go 
háirithe nuair a chliseann an meaisín. Tá 
feidhm ag an gceanglas seo freisin maidir 
le táirge innealra i gcás ina bhfuil an 
lámhleabhar treorach leabaithe i 
mbogearraí an táirge innealra. Prionsabail 
ghinearálta maidir le dréachtú treoracha

(c) iad a chur i láthair i bhformáid a 
fhágfaidh gur féidir leis an úsáideoir 
deiridh na treoracha a íoslódáil thar 
shaolré iomlán an táirge innealra agus iad 
a shábháil ar ghaireas leictreonach ionas 
gur féidir leis rochtain a fháil orthu i 
gcónaí, go háirithe nuair a chliseann an 
meaisín. Tá feidhm ag an gceanglas seo 
freisin maidir le táirge innealra i gcás ina 
bhfuil an lámhleabhar treorach leabaithe i 
mbogearraí an táirge innealra. Prionsabail 
ghinearálta maidir le dréachtú treoracha

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 1 – pointe 1.7 – pointe 1.7.4. – pointe 1.7.4.2 – pointe 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) dearbhú comhréireachta AE, nó 
doiciméad ina leagtar amach ábhar 
dhearbhú comhréireachta AE, ina léirítear 
sonraí an táirge innealra, gan an 
tsraithuimhir agus an síniú a bheith de 
dhíth, nó an seoladh idirlín ar a bhféadfar 
rochtain a fháil ar dhearbhú comhréireachta 
AE.

(c) dearbhú comhréireachta AE, nó 
doiciméad ina leagtar amach ábhar 
dhearbhú comhréireachta AE, ina léirítear 
sonraí an táirge innealra, gan an 
tsraithuimhir agus an síniú a bheith de 
dhíth, nó an seoladh idirlín ar a bhféadfar 
rochtain a fháil ar dhearbhú comhréireachta 
AE thar shaolré iomlán an táirge 



RR\1255594GA.docx 109/115 PE697.614v03-00

GA

innealra.

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 2 – pointe 2.2 – pointe 2.2.1. – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) beidh feiste nó sceithchóras 
ceangailte acu, le hasraon nasctha 
eastósctha nó córas coibhéiseach chun 
astaíochtaí substaintí guaiseacha a ghabháil 
nó a laghdú. Níl feidhm ag an gceanglas 
sin i gcás ina gcruthófaí riosca nua dá 
gcuirfí i bhfeidhm é, i gcás inarb é 
príomhfheidhm an innealra substaintí 
guaiseacha a spraeáil agus astaíochtaí 
inneall dócháin inmheánaigh. Déanfar 
hanlaí an innealra iniompartha a dhearadh 
agus a thógáil sa chaoi gur éasca an t-
innealra a thosú agus a stopadh.

(e) beidh feiste nó sceithchóras 
ceangailte acu, le hasraon nasctha 
eastósctha nó córas coibhéiseach chun 
astaíochtaí substaintí guaiseacha a ghabháil 
nó a laghdú. Níl feidhm ag an gceanglas 
sin i gcás ina gcruthófaí riosca nua dá 
gcuirfí i bhfeidhm é, i gcás inarb é 
príomhfheidhm an innealra substaintí 
guaiseacha a spraeáil agus astaíochtaí 
inneall dócháin inmheánaigh. Déanfar 
hanlaí an innealra iniompartha a dhearadh 
agus a thógáil sa chaoi gur éasca an t-
innealra a thosú agus a stopadh. Ní 
fhéadfar innealra a fheistiú le ceangal le 
haghaidh sceithchórais ach amháin má tá 
sé beartaithe é a úsáid don chineál sin 
oibríochta. I gcásanna nach bhfuil úsáid 
gaireas seachtrach indéanta, soláthrófar 
faisnéis maidir le húsáid trealaimh um 
chosaint phearsanta (TCP) iomchuí sna 
treoracha oibriúcháin.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir le hinnealra a bhfuil rioscaí ag 
baint leis mar gheall ar a 
shoghluaisteacht, comhlíonfaidh sé na 
buncheanglais sláinte agus sábháilteachta 
go léir a shonraítear sa chaibidil seo 
(féach Prionsabail Ghinearálta, pointe 4).

Is éigeantach iad na buncheanglais sláinte 
agus sábháilteachta a leagtar síos san 
Iarscríbhinn seo.  Déanfar táirge innealra 
a dhearadh agus a thógáil leis an aidhm 
dul i dtreo na gcuspóirí sin.
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Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.2. – pointe 3.2.2. – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina bhfuil riosca ann go bhféadfaí 
oibreoirí nó daoine eile atá á n-iompar ag 
an innealra a bhascadh idir páirteanna den 
innealra agus an áit mórthimpeall air dá 
dtiontódh an t-innealra nó dá n-iompódh sé 
bunoscionn, go háirithe i gcás innealra atá 
feistithe le struchtúr cosanta dá dtagraítear 
i roinn 3.4.3 nó roinn 3.4.4, déanfar an t-
innealra a dhearadh nó a fheistiú le córas 
srianta ionas go gcoinneofaí na daoine ina 
suíocháin nó sa struchtúr cosanta, gan srian 
a chur ar na gluaiseachtaí is gá le haghaidh 
oibríochtaí nó gluaiseachtaí a bhaineann 
leis an struchtúr. Níor cheart córais srianta 
nó foráil den sórt sin a fheistiú má 
mhéadaíonn siad an riosca.

I gcás ina bhfuil riosca ann go bhféadfaí 
oibreoirí nó daoine eile atá á n-iompar ag 
an innealra a bhascadh idir páirteanna den 
innealra agus an áit mórthimpeall air dá 
dtiontódh an t-innealra nó dá n-iompódh sé 
bunoscionn, go háirithe i gcás innealra atá 
feistithe le struchtúr cosanta dá dtagraítear 
i roinn 3.4.3 nó roinn 3.4.4, déanfar an t-
innealra a dhearadh nó a fheistiú le córas 
srianta ionas go gcoinneofaí na daoine ina 
suíocháin nó sa struchtúr cosanta, gan srian 
a chur ar na gluaiseachtaí is gá le haghaidh 
oibríochtaí nó gluaiseachtaí a bhaineann 
leis an struchtúr. Beidh dearadh 
eirgeanamaíoch ag na córais srianta nó 
trealamh den sórt sin agus ní fheisteofar 
iad má mhéadaíonn siad an riosca.

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.2. – pointe 3.2.2. – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar comhartha amhairc nó comhartha 
inchloiste ag an suíomh tiomána chun 
foláireamh a thabhairt don tiománaí nuair 
nach bhfuil an córas srianta gníomhach.

Ní bheidh an t-innealra in ann 
gluaiseacht nuair nach bhfuil an córas 
srianta gníomhach i gcás ina bhfuil 
riosca suntasach ann go n-iompódh sé 
bunoscionn nó go dtiontódh sé. Déanfar 
comhartha amhairc agus comhartha 
inchloiste ag an suíomh tiomána chun 
foláireamh a thabhairt don tiománaí nuair 
nach bhfuil an córas srianta gníomhach.

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn III – Cuid 3 – pointe 3.3. – pointe 3.3.3. – mír 6 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Comhlíonfaidh táirgí innealra soghluaiste 
uathoibríocha aon cheann de na 
coinníollacha seo a leanas:

Comhlíonfaidh táirgí innealra soghluaiste 
uathoibríocha ceann amháin ar a laghad 
den dá choinníoll seo a leanas:
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