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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 atá beartaithe 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 agus go 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 leis an bParlaimint 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 an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
le ról treisithe don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach i leith ullmhacht i gcomhair 
géarchéimeanna agus bainistiú géarchéimeanna le haghaidh táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis
(COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle 
(COM(2020)0725),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 114(2) agus 168(4) den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don 
Pharlaimint (C9-0365/2020),

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

– ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an...,

– ag féachaint do thuairim ó Choiste na Réigiún an…,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um 
Fhuinneamh,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (A9-0000/2021),

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

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

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/ga/itre
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Le paindéim COVID-19, leagadh 
béim ar na rioscaí do shláinte an duine a 
eascraíonn as róshaothrú fiadhúlra agus 
acmhainní nádúrtha eile agus as 
cailliúint luathaithe na bithéagsúlachta ar 
Domhan. Is zónóisí iad thart ar 70 % de 
ghalair atá ag teacht chun cinn agus 
beagnach na paindéimí ar fad atá ar eolas 
(an fliú, VEID/SEIF agus COVID-19). Tá 
méadú tagtha ar na galair sin ar fud an 
domhain le 60 bliain anuas agus tá níos 
mó agus níos mó pataiginí zónóiseacha 
ann mar thoradh ar ghníomhaíocht an 
duine agus ar a lorg éiceolaíoch. Tá 
athruithe ar úsáid na talún, ar an 
dífhoraoisiú, ar an uirbiú, ar an leathnú 
agus diansaothrú talmhaíochta, ar an 
ngáinneáil ar fhiadhúlra agus ar phatrúin 
tomhaltais ag cur go mór leis an méadú 
sin. D’fhéadfadh pataiginí zónóiseacha a 
bheith baictéarach, víreasach nó 
seadánach, nó d’fhéadfadh oibreáin 
neamhghnácha a bheith i gceist leo, agus 
d’fhéadfadh sé go bhféadfaí iad a 
leathadh go daoine trí theagmháil 
dhíreach nó trí bhia, trí uisce nó tríd an 
gcomhshaol. Tosaíonn roinnt galar, 
amhail VEID/SEIF, mar zónóis, ach ina 
dhiaidh sin sónn siad ina 
dtréithchineálacha nach mbaineann ach 
le daoine. D’fhéadfadh zónóisí eile a 
bheith mar chúis le ráigeanna galair 
athfhillteacha, amhail galar víris Ebola 
agus salmanallóis. Mar sin féin, tá sé 
d’acmhainn ag cuid eile acu, amhail an 
coróinvíreas arb é is cúis le COVID-19, 
paindéimí domhanda a chruthú. De réir 
an Ardáin Idir-Rialtasaigh maidir le 
Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí 
Bithéagsúlachta agus Éiceachórais 
(IPBES), meastar go bhfuil thart ar 
1,7 milliún víreas ann faoi láthair nár 
thángthas orthu fós i measc óstaigh 
mamacha agus éanúla. Maidir leis na 
víris sin, d’fhéadfadh idir 631 000 agus 
827 000 díobh a bheith in ann daoine a 
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ionfhabhtú.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1b) Mar atá aitheanta ag an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, déanann 
mórán de na miocróib chéanna ainmhithe 
agus daoine a ionfhabhtú, dá bhrí sin ní 
féidir le hiarrachtaí ó earnáil amháin an 
fhadhb a chosc ná deireadh a chur léi. 
Féadfar galair a tharchur ó dhaoine go 
hainmhithe nó a mhalairt agus ní mór, dá 
bhrí sin, dul i ngleic leo trí leas a bhaint 
as sineirgí a d’fhéadfadh a bheith ann i 
dtaighde agus i gcóireálacha. Is sampla 
soiléir í paindéim COVID-19 den ghá atá 
le cur i bhfeidhm chur chuige na hAon 
Sláinte Amháin san Aontas a atreisiú 
chun torthaí sláinte poiblí níos fearr a 
bhaint amach, ós rud é, mar a luaitear i 
gClár EU4Health arna bhunú le 
Rialachán (AE) 2021/... ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle1a, go bhfuil 
sláinte an duine nasctha le sláinte 
ainmhithe agus leis an gcomhshaol agus 
nach mór na trí ghné sin a chur san 
áireamh i ngníomhaíochtaí chun dul i 
ngleic le bagairtí ar an tsláinte.
__________________
1a Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle lena mbunaítear 
Clár do ghníomhaíochtaí an Aontais i 
réimse na sláinte (‘Clár EU4Health’) don 
tréimhse 2021-2027, agus lena 
n‐aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 282/2014 (IO L...).

Or. en
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is léir ó phaindéim COVID-19, 
nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe, 
gur cheart go mbeadh an tAontas níos 
éifeachtaí maidir le bainistíocht a 
dhéanamh ar infhaighteacht táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis agus maidir 
le frithbhearta leighis a fhorbairt chun 
aghaidh a thabhairt ar na bagairtí don 
tsláinte phoiblí. Tá cumas an Aontais 
déanamh amhlaidh srianta go mór 
d’uireasa creat dlíthiúil a sainíodh go 
soiléir chun a fhreagairt don phaindéim a 
bhainistiú, agus de bharr ullmhacht 
theoranta an Aontais i gcomhair éigeandáil 
sláinte poiblí a mbeadh tionchar aici ar 
fhormhór na mBallstát.

(2) Le paindéim COVID-19 nach 
bhfacthas a leithéid riamh roimhe, tugadh 
chun suntais chomh maith na deacrachtaí 
atá ag na Ballstáit an lámh uachtar a 
fháil ar éigeandáil sláinte den sórt sin ar 
a n-aonar agus léiríodh go bhfuil gá le 
comhordú agus inniúlachtaí an Aontais a 
neartú chun a bheith níos éifeachtaí maidir 
le bainistíocht a dhéanamh ar 
infhaighteacht táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis agus maidir le frithbhearta leighis a 
fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar na 
bagairtí ar an tsláinte phoiblí. Tá cumas an 
Aontais déanamh amhlaidh srianta go mór 
d’uireasa creat dlíthiúil a sainíodh go 
soiléir chun a fhreagairt don phaindéim a 
bhainistiú, agus de bharr ullmhacht 
theoranta an Aontais i gcomhair éigeandáil 
sláinte poiblí a mbeadh tionchar aici ar 
fhormhór na mBallstát.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Bhí baic shuntasacha ar fheidhmiú 
rianúil an mhargaidh aonair agus ar 
aghaidh a thabhairt ar na bagairtí 
tromchúiseacha sláinte poiblí ar fud an 
Aontas mar thoradh ar na slabhraí soláthair 
do tháirgí íocshláinte agus d’fheistí leighis, 
ar slabhraí casta iad go minic, na srianta 
agus na toirmisc náisiúnta ar onnmhairiú, 

(3) Mar thoradh ar shuaitheadh i 
slabhraí soláthair táirgí íocshláinte agus 
feistí leighis, ina mbíonn slabhraí 
soláthair casta go minic mar gheall ar a 
n-idirnáisiúnú, easpa táirgthe 
leordhóthanaigh de tháirgí íocshláinte 
agus de chomhábhair ghníomhacha 
chógaisíochta san Aontas, forchur srianta 
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dúnadh teorainneacha lenar cuireadh bac ar 
shaorghluaiseacht na n-earraí sin, agus an 
éiginnteacht maidir le soláthar agus 
éileamh na n-earraí i gcomhthéacs 
phaindéim COVID-19.

agus toirmeasc náisiúnta ar onnmhairiú, 
dúnadh teorainneacha lena gcuirtear bac ar 
shaorghluaiseacht na n-earraí sin, agus 
éiginnteacht a bhaineann lena soláthar agus 
lena n-éileamh i gcomhthéacs phaindéim 
COVID-19, cuireadh bac shuntasach ar 
feidhmiú rianúil an mhargaidh aonair agus, 
dá bhrí sin, ar aghaidh a thabhairt ar na 
bagairtí tromchúiseacha ar shláinte poiblí 
ar fud an Aontais.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Is tosaíocht do na Ballstáit agus do 
Pharlaimint na hEorpa é le fada déileáil le 
ganntanais táirgí íocshláinte mar is léir ó 
roinnt tuarascálacha ó Pharlaimint na 
hEorpa chomh maith le hidirphléití a tharla 
le linn Uachtaránachtaí de chuid 
Chomhairle an Aontais Eorpaigh le déanaí.

(4) Is tosaíocht do na Ballstáit agus do 
Pharlaimint na hEorpa é le fada aghaidh a 
thabhairt ar na ganntanais táirgí 
íocshláinte mar is léir ó roinnt 
tuarascálacha ó Pharlaimint na hEorpa11 
chomh maith le hidirphléití a tharla le linn 
Uachtaránachtaí de chuid Chomhairle an 
Aontais Eorpaigh le déanaí.

__________________ __________________
11 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an 
nganntanas cógas leighis – conas déileáil le 
fadhb atá ag teacht chun cinn 
(2020/2071(INI))

11 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
17 Meán Fómhair 2020 maidir leis an 
nganntanas cógas leighis – conas déileáil le 
fadhb atá ag teacht chun cinn 
(2020/2071(INI))

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Is bagairt mhéadaitheach ar an 
tsláinte phoiblí iad ganntanais táirgí 
íocshláinte, ag a bhfuil tionchar 
tromchúiseach ar chórais cúraim sláinte 
agus ar cheart othar rochtain a fháil ar 
chóir leighis leormhaith. De dheasca an 
mhéadaithe ar an éileamh domhanda 
agus phaindéim COVID-19, tá na 
ganntanais táirgí íocshláinte imithe in 
olcas, lena lagaítear na córais cúraim 
sláinte sna Ballstáit agus as a n-
eascraíonn rioscaí suntasacha do shláinte 
agus do chúram othar, lena n-áirítear dul 
chun cinn galar agus dul in olcas na 
siomptóm, moilleanna níos faide nó 
briseadh i gcúram nó i dteiripe, ospidéalú 
níos faide, nochtadh méadaithe do tháirgí 
íocshláinte góchumtha, earráidí cógais nó 
éifeachtaí díobhálacha de thoradh cógais 
leighis mhalartacha a chur in ionad 
cógais leighis nach bhfuil ar fáil.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) De dheasca phaindéim COVID-19, 
géaraíodh ar fhadhb na nganntanas a 
bhaineann le táirgí íocshláinte áirithe a 
mheastar mar tháirgí íocshláinte criticiúla 
chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim, 
agus tarraingíodh aird léi ar na 
teorainneacha struchtúrtha atá le cumas an 
Aontais freagairt do na dúshláin sin go tapa 
agus go héifeachtach le linn 
géarchéimeanna sláinte poiblí.

(5) De dheasca phaindéim COVID-19, 
géaraíodh ar fhadhb na nganntanas a 
bhaineann le táirgí íocshláinte áirithe a 
mheastar mar tháirgí íocshláinte criticiúla 
chun aghaidh a thabhairt ar an bpaindéim, 
agus tarraingíodh aird léi ar spleáchas 
seachtrach an Aontais i dtaobh táirgeadh 
inmheánach táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis agus easpa an chomhordaithe 
araon agus na teorainneacha struchtúrtha 
atá le cumas an Aontais freagairt do na 
dúshláin sin go tapa agus go héifeachtach 
le linn géarchéimeanna sláinte poiblí. Leis 
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an bpaindéim, nochtadh teipeanna múnla 
nuair is ó thríú tíortha a thagann 40 % de 
na táirgí íocshláinte críochnaithe a 
chuirtear ar an margadh san Aontas agus 
nuair a dhéantar idir 60 % agus 80 % de 
chomhábhair ghníomhacha cheimiceacha 
a mhonarú lasmuigh den Aontas, go 
príomha sa tSín agus san India, céatadán 
a bhí 20 % tríocha bliain ó shin.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) De dheasca éabhlóid thapa COVID-
19 agus leathadh an víris, bhí méadú géar 
ar an éileamh ar fheistí leighis amhail 
aerálaithe, maisc mháinliachta, agus fearais 
tástála COVID-19 fad a bhí tionchar 
diúltach ar sholáthar de dheasca cur 
isteach ar tháirgeadh nó acmhainneacht 
theoranta a bheith ann an táirgeadh a 
mhéadú go tapa, agus castacht agus cineál 
domhanda an tslabhra soláthair. De 
dheasca na bhfadhbanna sin, ghlac eintitis 
nua páirt i dtáirgeadh na dtáirgí sin, rud a 
bhí ina chúis ina dhiaidh sin le scrogaill 
sna measúnuithe comhréireachta, mar aon 
le leitheadúlacht táirgí nach raibh 
comhlíontach ná sábháilte agus, i gcásanna 
áirithe, leitheadúlacht táirgí góchumtha. Dá 
bhrí sin is iomchuí struchtúir 
fhadtéarmacha a bhunú laistigh de 
chomhlacht Aontais iomchuí chun 
faireachán a áirithiú ar ghanntanais feistí 
leighis a leanann as éigeandáil sláinte 
poiblí.

(6) De dheasca éabhlóid thapa COVID-
19 agus leathadh an víris, bhí méadú géar 
ar an éileamh ar fheistí leighis amhail 
aerálaithe, maisc mháinliachta, agus fearais 
tástála COVID-19 fad a bhí deacrachtaí 
diana soláthair agus, ag tráthanna áirithe, 
anáis stoic thromchúiseacha de dheasca 
cur isteach ar tháirgeadh nó acmhainneacht 
theoranta a bheith ann chun an táirgeadh a 
mhéadú go tapa, agus castacht agus cineál 
domhanda an tslabhra soláthair d’fheistí 
leighis. De dheasca na bhfadhbanna sin, 
ghlac eintitis nua páirt i dtáirgeadh na 
dtáirgí sin, rud a bhí ina chúis ina dhiaidh 
sin le scrogaill sna measúnuithe 
comhréireachta, mar aon le leitheadúlacht 
táirgí nach raibh comhlíontach ná sábháilte 
agus, i gcásanna áirithe, leitheadúlacht 
táirgí góchumtha. Dá bhrí sin is iomchuí 
struchtúir fhadtéarmacha a bhunú laistigh 
de chomhlacht Aontais iomchuí chun 
comhordú cuí agus faireachán a áirithiú ar 
ghanntanais feistí leighis a d’fhéadfadh 
tarlú le linn éigeandáil sláinte poiblí.

Or. en
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Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Maidir le héiginnteacht soláthair 
agus éilimh agus an riosca a bhaineann le 
ganntanais táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis riachtanacha le linn éigeandáil 
sláinte poiblí amhail paindéim COVID-19, 
féadfaidh na nithe sin a bheith ina 
spreagadh do shrianta ar onnmhairiú idir 
Bhallstáit agus do bhearta cosanta náisiúnta 
eile, a bhféadfadh tionchar tromchúiseach a 
bheith acu ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh. Thairis sin, féadfaidh 
ganntanais táirgí íocshláinte a bheith ina 
gcúis le rioscaí tromchúiseacha do shláinte 
othar san Aontas de dheasca thearc-
infhaighteacht na dtáirgí sin, rud a 
d’fhéadfadh a bheith ina chúis le hearráidí 
cógais, sealanna níos faide d’othar san 
ospidéal, agus frithghníomhartha 
díobhálacha de dheasca riaradh táirgí 
neamhoiriúnacha mar tháirgí ionaid ar 
chinn nach bhfuil ar fáil. Maidir le feistí 
leighis, d’fhéadfadh easpa acmhainní 
diagnóiseacha ag a bhfuil impleachtaí 
diúltacha do bhearta sláinte poiblí agus 
easpa cóireála nó meathlú ó thaobh an 
ghalair de a bheith mar thoradh ar 
ghanntanais feistí leighis, agus d’fhéadfadh 
na ganntanais sin bac a chur freisin ar 
ghairmithe cúraim sláinte a gcuid cúraimí a 
dhéanamh go cuí. D’fhéadfadh tionchar 
suntasach a bheith ag na ganntanais sin 
freisin ar leathadh pataigine ar leith a rialú 
de dheasca, mar shampla, soláthar easpach 
d’fhearas tástála COVID-19 a bheith ann. 
Dá bhrí sin tá sé tábhachtach aghaidh a 
thabhairt ar cheist na nganntanas agus 
faireachán táirgí íocshláinte criticiúla agus 
feistí leighis criticiúla a dhaingniú agus a 
chur ar bhonn foirmiúil.

(7) Maidir le héiginnteacht soláthair 
agus éilimh agus an riosca a bhaineann le 
ganntanais táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis bunriachtanacha le linn éigeandáil 
sláinte poiblí amhail paindéim COVID-19, 
féadfaidh na nithe sin a bheith ina 
spreagadh do shrianta ar onnmhairiú idir 
Bhallstáit agus do bhearta cosanta náisiúnta 
eile, a bhféadfadh tionchar tromchúiseach a 
bheith acu ar fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh, lena ngéarófaí na 
hiarmhairtí don tsláinte phoiblí. Thairis 
sin, féadfaidh ganntanais táirgí íocshláinte 
a bheith ina gcúis le rioscaí tromchúiseacha 
do shláinte othar san Aontas de dheasca 
thearc-infhaighteacht na dtáirgí sin, rud a 
d’fhéadfadh a bheith ina chúis le hearráidí 
cógais, sealanna níos faide d’othar san 
ospidéal, agus frithghníomhartha 
díobhálacha de dheasca riaradh táirgí 
neamhoiriúnacha mar tháirgí ionaid ar 
chinn nach bhfuil ar fáil. Maidir le feistí 
leighis, d’fhéadfadh easpa acmhainní 
diagnóiseacha ag a bhfuil iarmhairtí 
diúltacha do bhearta sláinte poiblí, easpa 
cóireála nó meathlú ó thaobh an ghalair de 
a bheith mar thoradh ar ghanntanais, agus 
d’fhéadfadh na ganntanais sin cosc a chur 
freisin ar ghairmithe cúraim sláinte a gcuid 
cúraimí a dhéanamh go leormhaith, mar a 
léiríodh le linn phaindéim COVID-19, 
agus d’fhéadfadh iarmhairtí 
tromchúiseacha a bheith ann do shláinte 
na ngairmithe cúraim sláinte. 
D’fhéadfadh tionchar suntasach a bheith ag 
na ganntanais sin freisin ar leathadh 
pataigine ar leith a rialú de dheasca, mar 
shampla, soláthar easpach d’fhearas tástála 
COVID-19 a bheith ann. Dá bhrí sin tá sé 
tábhachtach creat iomchuí a bheith ann ar 
leibhéal an Aontais chun comhordú a 
dhéanamh ar fhreagairt na mBallstáit 
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chun aghaidh a thabhairt ar cheist na 
nganntanas agus faireachán táirgí 
íocshláinte criticiúla agus feistí leighis 
criticiúla a atreisiú agus a chur ar bhonn 
foirmiúil.

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Maidir le galair atá ina gcúis le 
héigeandálaí sláinte poiblí, ba cheart táirgí 
íocshláinte a fhorbairt agus a sholáthar 
laistigh den Aontas a luaithe is féidir le 
linn na n-éigeandálaí sláinte poiblí sin ar 
táirgí íocshláinte sábháilte agus éifeachtúla 
iad chun na galair sin a chóireáil, a chosc 
agus a dhiagnóisiú. Tarraingíodh aird 
freisin le paindéim COVID-19 ar 
chomhordú agus ar chinnteoireacht fho-
optamach i ndáil le trialacha cliniciúla 
ilnáisiúnta, agus comhairle ar leibhéal an 
Aontais maidir le húsáid táirgí íocshláinte i 
gcláir úsáide atruaiche náisiúnta nó taobh 
amuigh dá dtásca údaraithe san Aontas, rud 
a chruthaigh moill maidir le glacadh torthaí 
taighde agus maidir le forbairt agus 
infhaighteacht cógas leighis nua nó cógas 
leighis ar athraíodh a gcuspóir.

(8) Maidir le galair atá ina gcúis le 
héigeandálaí sláinte poiblí, ba cheart táirgí 
íocshláinte a shainaithint, a fhorbairt agus 
a chur ar fáil do shaoránaigh an Aontais a 
luaithe is féidir le linn na n-éigeandálaí 
sláinte poiblí sin, ar táirgí íocshláinte 
sábháilte agus éifeachtúla iad chun na 
galair sin a chóireáil, a chosc agus a 
dhiagnóisiú. Tarraingíodh aird freisin le 
paindéim COVID-19 ar chomhordú agus ar 
chinnteoireacht fho-optamach i ndáil le 
trialacha cliniciúla ilnáisiúnta, agus 
comhairle ar leibhéal an Aontais maidir le 
húsáid táirgí íocshláinte i gcláir úsáide 
atruaiche náisiúnta nó taobh amuigh dá 
dtásca údaraithe san Aontas, rud a 
chruthaigh moill maidir le glacadh torthaí 
taighde agus maidir le forbairt agus 
infhaighteacht cógas leighis nua nó cógas 
leighis ar athraíodh a gcuspóir.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh 
margadh inmheánach na dtáirgí sin níos 
fearr agus chun cur le hardleibhéal cosanta 
do shláinte an duine, is iomchuí dá bhrí sin 
na rialacha a chomhfhogasú maidir le 
faireachán ar ghanntanais táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis, agus taighde agus 
forbairt do tháirgí íocshláinte a éascú, ar 
táirgí iad lena bhféadfaí galair a bhfuil 
géarchéimeanna sláinte poiblí mar thoradh 
orthu a chóireáil, a chosc nó a dhiagnósú.

(10) Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh 
margadh inmheánach na dtáirgí sin níos 
fearr agus chun cur le hardleibhéal cosanta 
do shláinte an duine, is iomchuí dá bhrí sin 
na rialacha a chomhfhogasú agus a neartú 
maidir le faireachán ar ghanntanais táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis, agus taighde 
agus forbairt do tháirgí íocshláinte a éascú, 
ar táirgí iad lena bhféadfaí galair a bhfuil 
géarchéimeanna sláinte poiblí mar thoradh 
orthu a chóireáil, a chosc nó a dhiagnósú.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Tá sé mar aidhm leis an Rialachán 
seo feidhmiú rianúil an mhargaidh 
inmheánaigh maidir le táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis a áirithiú, agus 
ardleibhéal cosanta do shláinte an duine 
mar bhunchuid de na haidhmeanna sin. 
Ina theannta sin, tá sé mar aidhm leis an 
Rialachán seo cáilíocht, sábháilteacht agus 
éifeachtúlacht táirgí íocshláinte a áirithiú, 
ar táirgí iad lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí. Tá 
an dá chuspóir dhoscartha sin á saothrú go 
comhuaineach gan tosaíocht a thabhairt do 
cheachtar acu. Maidir le hAirteagal 114 
CFAE, bunaítear creat leis an Rialachán 
seo chun faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh ar ghanntanais táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis le linn géarchéimeanna 
sláinte poiblí. Maidir le 
hAirteagal 168(4)(c) CFAE, foráiltear leis 
an Rialachán seo do chreat neartaithe 
Aontais lena n-áiritheofar cáilíocht agus 
sábháilteacht táirgí íocshláinte agus feistí 

(11) Tá sé mar aidhm leis an Rialachán 
seo ardleibhéal cosanta do shláinte an 
duine a áirithiú trí fheidhmiú rianúil an 
mhargaidh inmheánaigh maidir le táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis a áirithiú. Ina 
theannta sin, tá sé mar aidhm leis an 
Rialachán seo cáilíocht, sábháilteacht agus 
éifeachtúlacht táirgí íocshláinte a áirithiú, 
ar táirgí iad lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí. Tá 
an dá chuspóir dhoscartha sin á saothrú go 
comhuaineach gan tosaíocht a thabhairt do 
cheachtar acu. Maidir le hAirteagal 114 
CFAE, bunaítear creat leis an Rialachán 
seo chun faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh ar ghanntanais táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis le linn géarchéimeanna 
sláinte poiblí. Maidir le 
hAirteagal 168(4)(c) CFAE, foráiltear leis 
an Rialachán seo do chreat neartaithe 
Aontais lena n-áiritheofar cáilíocht agus 
sábháilteacht táirgí íocshláinte agus feistí 
leighis.
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leighis.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Chun ullmhacht agus bainistíocht 
géarchéimeanna maidir le táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis a fheabhsú agus chun 
cumas teacht aniar agus dlúthpháirtíocht ar 
fud an Aontais a fheabhsú, ba cheart na 
nósanna imeachta agus róil agus 
oibleagáidí na n-eintiteas difriúil lena 
mbaineann a shoiléiriú. Ba cheart go 
dtógfaí an creat seo ar na réitigh ad hoc a 
aithníodh go dtí seo sa fhreagairt ar 
phaindéim COVID-19.

(12) Chun ullmhacht agus bainistíocht 
géarchéimeanna maidir le táirgí íocshláinte 
agus feistí leighis a fheabhsú agus chun 
cumas teacht aniar agus dlúthpháirtíocht ar 
fud an Aontais a fheabhsú, ba cheart na 
nósanna imeachta agus róil agus 
oibleagáidí na n-eintiteas difriúil lena 
mbaineann a shoiléiriú. Ba cheart go 
dtógfaí an creat seo ar na réitigh ad hoc a 
sainaithníodh go dtí seo sa fhreagairt ar 
phaindéim COVID-19 a bhí éifeachtach 
cheana.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart córas comhchuibhithe 
d’fhaireacháin ar ghanntanais táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis a bhunú, rud 
lena n-éascófar rochtain iomchuí ar tháirgí 
íocshláinte criticiúla agus ar fheistí leighis 
criticiúla le linn éigeandálaí sláinte poiblí 
agus mórimeachtaí a bhféadfadh tionchar 
tromchúiseach a bheith acu ar an tsláinte 
phoiblí. Ba cheart an córas sin a 
chomhlánú le struchtúir fheabhsaithe chun 
bainistíocht iomchuí géarchéimeanna 
sláinte poiblí a áirithiú agus chun 

(13) Ba cheart córas comhchuibhithe 
d’fhaireacháin ar ghanntanais táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis a bhunú, rud 
lena n-éascófar rochtain iomchuí ar tháirgí 
íocshláinte criticiúla agus ar fheistí leighis 
criticiúla le linn éigeandálaí sláinte poiblí 
agus rochtain ar tháirgí íocshláinte 
criticiúla le linn mórimeachtaí a 
bhféadfadh tionchar tromchúiseach a 
bheith acu ar an tsláinte phoiblí. Ba cheart 
an córas sin a chomhlánú le struchtúir 
fheabhsaithe chun bainistíocht iomchuí 
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comhairle a chomhordú agus a sholáthar 
maidir le taighde agus forbairt táirgí 
íocshláinte lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí. 
Chun faireachán agus tuairisciú ar 
ghanntanais fhéideartha nó iarbhír táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis a éascú, ba 
cheart don Ghníomhaireacht a bheith in 
ann faisnéis agus sonraí a iarraidh agus a 
fháil ó na sealbhóirí údaruithe margaíochta 
lena mbaineann, na monaróirí agus na 
Ballstáit trí phointí teagmhála ainmnithe.

géarchéimeanna sláinte poiblí a áirithiú 
agus chun comhairle a chomhordú agus a 
sholáthar maidir le taighde agus forbairt 
táirgí íocshláinte lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí. 
Chun faireachán agus tuairisciú ar 
ghanntanais fhéideartha nó iarbhír táirgí 
íocshláinte agus feistí leighis a éascú, ba 
cheart don Ghníomhaireacht a bheith in 
ann faisnéis agus sonraí a iarraidh agus a 
fháil ó na sealbhóirí údaruithe margaíochta, 
na monaróirí, na dáileoirí mórdhíola agus 
na Ballstáit lena mbaineann trí phointí 
teagmhála ainmnithe.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13a) Mar sin féin, chun cosc, 
faireachán agus tuairisciú ar ghanntanais 
táirgí íocshláinte a éascú, bheadh sé 
riachtanach don Aontas agus do na 
Ballstáit ardán leictreonach a bhunú a 
bheadh in ann táirgí íocshláinte a rianú 
agus a lorg ar fud an tslabhra soláthair 
agus an méid stoic atá ann ag aon am ar 
bith a chinneadh, chomh maith leis an 
leibhéal iarbhír éilimh, lena soláthrófaí 
sonraí a bheadh in ann ganntanais táirgí 
íocshláinte a bhrath, a thuar agus a 
chosc. Chun forbairt córais den sórt sin a 
éascú, d’fhéadfaí ceachtanna a fhoghlaim 
ó thionscadail amhail CISMED, arna 
gcistiú ag an Aontas trí Fhís Eorpach. Ba 
cheart go dtabharfadh an t-ardán 
rochtain fíor-ama do na húdaráis inniúla 
náisiúnta ar éilimh neamhchomhlíonta ó 
dháileoirí mórdhíola, ó chógaslanna 
pobail agus ó chógaslanna ospidéil, lena 
gcuirfí sonraí cruinne ar fáil chun 
feidhmiú an tslabhra soláthair a thuiscint 
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agus chun ganntanais táirgí íocshláinte a 
d’fheadfadh a bheith ann a réamh-mheas. 
Ba cheart go bhfeidhmeodh an t-ardán 
freisin mar ionad ilfhreastail do 
shealbhóirí údaruithe margaíochta agus 
do dháileoirí mórdhíola chun an fhaisnéis 
is gá a sholáthar le linn mórimeachtaí 
agus éigeandálaí sláinte poiblí nuair a 
bheidh sé curtha chun feidhme go 
hiomlán. Chun ról comhordúcháin na 
Gníomhaireachta a éascú, ba cheart 
ardáin faireacháin na mBallstát ar 
sholáthar a bheith idir-inoibritheach agus 
a gcuid faisnéise a mhacasamhlú i 
mbunachar sonraí de chuid an Aontais 
arna bhainistiú ag an nGníomhaireacht. 
Chun dlús a chur le cur chun feidhme an 
chórais ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta, ba cheart tacaíocht a 
thabhairt dá fhorbairt agus dá chur chun 
feidhme trí chistiú ón Aontas, inter alia, ó 
Chlár EU4Health nó ón tSaoráid 
Téarnaimh agus Athléimneachta a 
bhunaítear le Rialachán (AE) 2021/241 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a.
__________________
1a Rialachán (AE) 2021/241 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
12 Feabhra 2021 lena mbunaítear an 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta 
(IO L 57, 18.2.2021, lch. 17).

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Maidir le táirgí íocshláinte, ba 
cheart grúpa stiúrtha feidhmiúcháin a 
bhunú laistigh den Ghníomhaireacht chun 
freagairt láidir ar mhórimeachtaí a áirithiú 

(15) Maidir le táirgí íocshláinte, ba 
cheart grúpa stiúrtha feidhmiúcháin a 
bhunú laistigh den Ghníomhaireacht chun 
freagairt láidir ar mhórimeachtaí a áirithiú 
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agus chun gníomhaíochtaí práinneacha 
laistigh den Aontas a chomhordú maidir 
leis na saincheisteanna a bhaineann le 
soláthar táirgí íocshláinte a bhainistiú. Ba 
cheart don Ghrúpa Stiúrtha liostaí de 
tháirgí íocshláinte criticiúla a bhunú chun 
faireachán ar na táirgí sin a áirithiú agus ba 
cheart dó a bheith in ann comhairle a 
sholáthar maidir leis an ngníomhaíocht is 
gá a dhéanamh chun cáilíocht, 
sábháilteacht, agus éifeachtúlacht táirgí 
íocshláinte a choimirciú agus chun 
ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a 
áirithiú.

agus chun gníomhaíochtaí práinneacha 
laistigh den Aontas a chomhordú maidir 
leis na saincheisteanna a bhaineann le 
soláthar táirgí íocshláinte a bhainistiú. Ba 
cheart don Ghrúpa Stiúrtha liostaí de 
tháirgí íocshláinte bunriachtanacha agus 
criticiúla a bhunú chun faireachán ar na 
táirgí sin a áirithiú agus ba cheart dó a 
bheith in ann comhairle a sholáthar maidir 
leis an ngníomhaíocht is gá a dhéanamh 
chun cáilíocht, sábháilteacht, agus 
éifeachtúlacht táirgí íocshláinte, mar aon 
lena soláthar, a choimirciú agus chun 
ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a 
áirithiú. Ba cheart catagóirí éagsúla a 
bheith ag na liostaí sin a bhfuil leibhéil 
éagsúla tosaíochta acu i measc na dtáirgí 
íocshláinte a shainaithnítear mar tháirgí 
criticiúla. Chun ullmhú d’éigeandálaí 
sláinte poiblí, d’fhéadfadh Liosta 
Eiseamlárach de chuid na hEagraíochta 
Domhanda Sláinte de na Cógais 
Riachtanacha le haghaidh daoine fásta 
agus le haghaidh leanaí treoir a chur ar 
fáil chun táirgí íocshláinte criticiúla a 
shainaithint ar leibhéal an Aontais.

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) Léirítear le cásanna amhail an cás 
le feirmeacha minceanna i mBallstáit 
éagsúla le linn paindéimí COVID-19, ina 
raibh níos mó ná 400 ráig agus 
athraitheacha nua sóite den víreas ar 
taifeadadh i mí Feabhra 2021, nó 
fiabhras Afracach na muc a leathadh go 
Ballstáit éagsúla le blianta beaga anuas, 
nó géarchéim na heinceifileapaite spúinsí 
bólachta déanach sna 1990idí, an gá atá 
ann gan faillí a dhéanamh i réimse na 
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tréidliachta chun cosc a chur ar 
éigeandálaí a d’fhéadfadh a bheith ann 
don tsláinte phoiblí. I ndáil leis sin, ba 
cheart aird chuí a thabhairt ar shláinte an 
phobail i réimse na tréidliachta leis na 
struchtúir chomhordaithe a bhunaítear 
leis an Rialachán seo chun bagairtí ar an 
tsláinte phoiblí a bhainistiú agus chun 
freagairt dóibh, trí chomhordú a atreisiú 
agus trí leas a bhaint as an eolas agus as 
an saineolas arna bhfáil sa réimse sin ag 
an nGníomhaireacht mar an comhlacht 
atá i gceannas ar leibhéal an Aontais ar 
an meastóireacht ar tháirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag tréidliacht.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Ba cheart obair an Tascfhórsa 
Éigeandála a bheith ar leithligh ó obair 
choistí eolaíochta na Gníomhaireachta agus 
ba cheart an obair sin a dhéanamh gan 
dochar do mheasúnuithe eolaíochta na 
gcoistí sin. Ba cheart don Tascfhórsa 
Éigeandála moltaí a sholáthar maidir le 
húsáid táirgí íocshláinte sa chomhrac in 
aghaidh an ghalair is cúis leis an 
ngéarchéim sláinte poiblí. Ba cheart don 
Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid 
ag an Duine a bheith in ann na moltaí sin a 
úsáid agus tuairimí eolaíochta á n-ullmhú 
aige maidir le húsáid atruach táirge 
íocshláinte nó úsáid luath eile táirge 
íocshláinte roimh údarú margaíochta.

(18) Ba cheart obair an Tascfhórsa 
Éigeandála a bheith ar leithligh ó obair 
choistí eolaíochta na Gníomhaireachta agus 
ba cheart an obair sin a dhéanamh gan 
dochar do mheasúnuithe eolaíochta na 
gcoistí sin. Ba cheart don Tascfhórsa 
Éigeandála moltaí a sholáthar maidir le 
húsáid táirgí íocshláinte sa chomhrac in 
aghaidh an ghalair is cúis leis an 
ngéarchéim sláinte poiblí. Ba cheart don 
Choiste um Tháirgí Íocshláinte lena nÚsáid 
ag an Duine a bheith in ann na moltaí sin a 
úsáid agus tuairimí eolaíochta á n-ullmhú 
aige maidir le húsáid atruach táirge 
íocshláinte nó úsáid luath eile táirge 
íocshláinte roimh údarú margaíochta. 
D’fhéadfadh an Grúpa Stiúrtha 
Feidhmiúcháin um Ghanntanais Táirgí 
Íocshláinte agus um Shábháilteacht 
Táirgí Íocshláinte leas a bhaint freisin as 
obair an Tascfhórsa Éigeandála agus na 
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liostaí leighis criticiúla á bhforbairt aige.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Is céim thábhachtach i bhforbairt 
táirgí íocshláinte, lena n-áirítear vacsaíní, 
í céim na dtrialacha cliniciúla ina 
ndéantar staidéar ar shábháilteacht, 
éifeachtúlacht agus cáilíocht na dtáirgí 
íocshláinte is iarrthóra i ndaoine. Tá sé 
tábhachtach, dá bhrí sin, go gcuirtear 
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a i bhfeidhm go hiomlán, go 
háirithe maidir le córas faisnéise 
feidhmiúil de thrialacha cliniciúla a 
sheoladh.
__________________
1a Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le 
trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-
aisghairtear Treoir 2001/20/CE, (IO 
L 158, 27.5.2014, lch. 1).

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Féadfaidh eintitis taighde aonair 
comhaontú a dhéanamh le chéile, nó le 

(20) Féadfaidh eintitis taighde aonair 
comhaontú a dhéanamh le chéile, nó le 
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comhpháirtí eile, gníomhú mar urraitheoir 
chun prótacal trialacha cliniciúla 
comhchuibhithe uile-Aontais amháin a 
ullmhú, cé gur léir ón taithí a fuarthas le 
linn phaindéim COVID-19 gur deacair 
tionscnaimh a chur le chéile chun trialacha 
móra ilnáisiúnta a chur ar bun d’uireasa 
eintiteas aonair amháin ar féidir leis 
freagrachtaí agus gníomhartha uile 
urraitheora laistigh den Aontas a ghabháil 
de láimh, le linn dó a bheith ag 
idirghníomhú le Ballstáit iomadúla. Dá 
bhrí sin is iomchuí don Ghníomhaireacht 
na tionscnaimh sin a shainaithint agus a 
éascú trí chomhairle a sholáthar maidir leis 
na féidearthachtaí gníomhú mar urraitheoir, 
nó i gcas inarb infheidhme, na freagrachtaí 
faoi seach a shainiú mar chomhurraitheoirí 
i gcomhréir le hAirteagal 72 de 
Rialachán (AE) 536/2014. Le cur chuige 
den sórt sin, neartófaí an timpeallacht 
taighde san Aontas, chuirfí comhchuibhiú 
chun cinn agus sheachnófaí moill ina 
dhiaidh sin ar thorthaí an taighde a 
chomhtháthú in údarú margaíochta. 
D’fhéadfadh urraitheoir de chuid an 
Aontais tairbhiú de chistiú taighde de chuid 
an Aontais a bheadh ar fáil le linn na 
héigeandála sláinte poiblí agus as líonraí 
trialacha cliniciúla atá ann cheana chun 
forbairt, cur i bhfeidhm, tíolacadh agus 
reáchtáil na trialach a éascú. D’fhéadfadh 
leas ar leith a bheith ag baint leis sin le 
haghaidh trialacha arna mbunú ag 
eagraíochtaí sláinte poiblí nó ag 
eagraíochtaí taighde arb eagraíochtaí de 
chuid an Aontais nó eagraíochtaí 
idirnáisiúnta iad.

comhpháirtí eile, gníomhú mar urraitheoir 
chun prótacal trialacha cliniciúla 
comhchuibhithe uile-Aontais amháin a 
ullmhú, cé gur léir ón taithí a fuarthas le 
linn phaindéim COVID-19 gur deacair 
tionscnaimh a chur le chéile chun trialacha 
móra ilnáisiúnta a chur ar bun d’uireasa 
eintiteas aonair amháin ar féidir leis 
freagrachtaí agus gníomhartha uile 
urraitheora laistigh den Aontas a ghabháil 
de láimh, le linn dó a bheith ag 
idirghníomhú le Ballstáit iomadúla. I ndáil 
leis sin, seoladh líonra nua trialach 
vacsaíní ar fud an Aontais agus arna 
chistiú ag an Aontas, ar a dtugtar 
VACCELERATE, i bhfianaise na 
teachtaireachta ón gCoimisiún an 
17 Feabhra 2021 dar teideal HERA 
Incubator: Anticipating together the 
threat of COVID-19 variants [Gorlann 
HERA: An bhagairt i ndáil le 
hathraitheacha COVID-19 a thuar le 
chéile]. Ba cheart don Tascfhórsa 
Éigeandála tógáil ar an líonra trialach sin 
agus ar líonraí seanbhunaithe eile chun a 
áirithiú go nginfear go pras sonraí 
leormhaithe ar tháirgí íocshláinte nua i 
bhfianaise éigeandáil sláinte poiblí a 
d’fhéadfadh a bheith ann. Dá bhrí sin is 
ríthábhachtach don Ghníomhaireacht na 
tionscnaimh sin a shainaithint agus a éascú 
trí chomhairle a sholáthar maidir leis na 
féidearthachtaí gníomhú mar urraitheoir, 
nó i gcás inarb infheidhme, na freagrachtaí 
faoi seach a shainiú mar chomhurraitheoirí 
i gcomhréir le hAirteagal 72 de 
Rialachán (AE) 536/2014. Le cur chuige 
den sórt sin, neartófaí an timpeallacht 
taighde san Aontas, chuirfí comhchuibhiú 
chun cinn agus sheachnófaí moill ina 
dhiaidh sin ar thorthaí an taighde a 
chomhtháthú in údarú margaíochta. 
D’fhéadfadh urraitheoir de chuid an 
Aontais tairbhe a bhaint as cistiú taighde de 
chuid an Aontais a bheadh ar fáil le linn na 
héigeandála sláinte poiblí agus as líonraí 
trialacha cliniciúla atá ann cheana chun 
forbairt, cur i bhfeidhm, tíolacadh agus 
reáchtáil na trialach a éascú. D’fhéadfadh 
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leas ar leith a bheith ag baint leis sin le 
haghaidh trialacha arna mbunú ag 
eagraíochtaí sláinte poiblí nó ag 
eagraíochtaí taighde arb eagraíochtaí de 
chuid an Aontais nó eagraíochtaí 
idirnáisiúnta iad.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Maidir le feistí leighis, ba cheart 
grúpa stiúrtha feidhmiúcháin um fheistí 
leighis a bhunú chun gníomhaíochtaí 
práinneacha laistigh den Aontas a 
chomhordú i ndáil le fadhbanna soláthair 
agus éilimh i gcás feistí leighis a 
bhainistiú, agus chun liosta d’fheistí 
criticiúla a bhunú i gcás éigeandáil sláinte 
poiblí.

(21) Maidir le feistí leighis, ba cheart 
grúpa stiúrtha feidhmiúcháin um fheistí 
leighis a bhunú chun gníomhaíochtaí 
práinneacha laistigh den Aontas a 
chomhordú i ndáil le fadhbanna soláthair 
agus éilimh i gcás feistí leighis a 
bhainistiú, agus chun liosta d’fheistí 
criticiúla a bhunú i gcás éigeandáil sláinte 
poiblí. Ba cheart catagóirí éagsúla a 
bheith ag an liosta sin a bhfuil leibhéil 
éagsúla tosaíochta acu laistigh de na feistí 
leighis a shainaithnítear mar fheistí 
criticiúla, agus an leibhéal is airde 
tosaíochta á fháil ag trealamh cosanta 
pearsanta.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26a) Chun sonraí íogaire a láimhseáil, 
ar sonraí iad atá ríthábhachtach chun 
déileáil le héigeandálaí sláinte poiblí a 
d’fhéadfadh a bheith ann, éilítear 
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ardleibhéal cosanta i gcoinne 
cibirionsaithe. Tá eagraíochtaí cúraim 
sláinte ag tabhairt aghaidh ar níos mó 
bagairtí cibearshlándála le linn na 
paindéime freisin. Sceitheadh roinnt de 
na doiciméid a bhfuarthas rochtain 
neamhdhleathach orthu agus a bhain le 
cógais leighis COVID-19 agus le vacsaíní 
de chuid tríú páirtithe ar an idirlíon mar 
thoradh ar chibirionsaí ar an 
nGníomhaireacht féin. Dá bhrí sin, is gá 
ardleibhéal slándála in aghaidh 
cibirionsaithe a bheith ag an 
nGníomhaireacht chun gnáthfheidhmiú 
na Gníomhaireachta a áirithiú i gcónaí 
agus go háirithe le linn éigeandálaí 
sláinte poiblí. Chuige sin, ba cheart don 
Ghníomhaireacht plean a bhunú chun 
cibirionsaithe a chosc, a bhrath, a mhaolú 
agus a fhreagairt ionas go mbeidh a 
hoibriú slán i gcónaí, agus cosc a chur ar 
aon rochtain neamhdhleathach ar 
dhoiciméadacht atá i seilbh na 
Gníomhaireachta ag an am céanna.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27a) Léiríodh le paindéim COVID-19 
freisin go bhfuil cumarsáid sreabhach, 
chruinn agus fhianaisebhunaithe 
ríthábhachtach chun gníomhú in aghaidh 
leathadh na bréagaisnéise agus chun 
muinín an phobail a chothú le linn 
géarchéim sláinte poiblí.  Más rud é gur 
cheart go rialódh trédhearcacht 
cinnteoireacht na n-institiúidí poiblí i 
gcónaí, ba cheart í a atreisiú tráth a 
mbíonn teannas agus éiginnteacht ann, 
amhail géarchéim sláinte poiblí. Dá bhrí 
sin, ba cheart don Ghníomhaireacht, do 
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na Grúpaí Stiúrtha agus don Tascfhórsa 
Éigeandála, agus iad ag déileáil le 
bagairtí ar an tsláinte phoiblí, 
trédhearcacht sa chinnteoireacht a 
atreisiú trí mhiontuairiscí na gcruinnithe 
agus, i gcás inarb iomchuí, trí na vótaí a 
glacadh, lena n-áirítear aon easaontais, a 
chur ar fáil go leictreonach don phobal.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27b) Ós rud é nach bhfuil deireadh 
tagtha le paindéim COVID-19, agus go 
bhfuil fad agus éabhlóid géarchéimeanna 
sláinte, amhail paindéimí, neamhchinnte, 
ba cheart foráil a dhéanamh 
d’athbhreithniú ar éifeachtacht 
fheidhmiú na struchtúr agus na sásraí a 
bhunaítear i gcomhréir leis an Rialachán 
seo agus ba cheart é a leasú, más 
iomchuí, ar bhonn an athbhreithnithe sin.

Or. en

Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair 
an tionchair a bheidh ag mórimeachtaí ar 
tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine 
agus i gcomhair an tionchair a bheidh ag 
éigeandálaí sláinte poiblí ar tháirgí 
íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus ar 
fheistí leighis, agus na tionchair sin a 

(a) ullmhúchán a dhéanamh i gcomhair 
an tionchair a bheidh ag mórimeachtaí ar 
tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine 
agus i gcomhair an tionchair a bheidh ag 
éigeandálaí sláinte poiblí ar tháirgí 
íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus ar 
fheistí leighis, agus na tionchair sin a 
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bhainistiú; chomhordú agus a bhainistiú;

Or. en

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh ar ghanntanais táirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag an duine agus feistí leighis;

(b) faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh ar ghanntanais táirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag an duine agus feistí leighis 
criticiúla;

Or. en

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) bunachar sonraí idir-inoibritheach 
agus digiteach a chur ar bun ar leibhéal 
an Aontais chun faireachán agus 
tuairisciú a dhéanamh ar ghanntanais 
táirgí íocshláinte;

Or. en

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) ciallaíonn ‘táirge íocshláinte 
tréidliachta’ táirge íocshláinte mar a 
shainmhínítear i bpointe (1) d’Airteagal 4 
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de Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a;
__________________
1a Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig  2018 maidir le táirge 
íocshláinte tréidliachta agus lena n-
aisghairtear Treoir 2001/82/CE (IO L 4, 
7.1.2019 lch. 43).

Or. en

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) ciallaíonn ‘soláthar’ an méid 
iomlán stoic de tháirge íocshláinte aonair 
nó d’fheiste leighis aonair a chuireann 
sealbhóir an údaraithe margaíochta nó 
monaróir ar an margadh náisiúnta, faoi 
seach;

Or. en

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(cb) ciallaíonn ‘éileamh’ an méid 
iomlán stoic de tháirge íocshláinte aonair 
nó d’fheiste leighis aonair a iarrtar sa 
mhargadh náisiúnta mar fhreagairt ar 
riachtanas cliniciúil;

Or. en



PR\1228212GA.docx 27/70 PE680.818v01-00

GA

Leasú 31

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) ciallaíonn ‘ganntanas’ nach 
sásaíonn soláthar táirge íocshláinte lena 
úsáid ag an duine nó soláthar feiste leighis 
an t-éileamh ar an táirge íocshláinte nó ar 
an bhfeiste leighis sin;

(d) ciallaíonn ‘ganntanas’ nach 
sásaíonn soláthar táirge íocshláinte lena 
úsáid ag an duine nó soláthar feiste leighis 
an t-éileamh ar an táirge íocshláinte nó ar 
an bhfeiste leighis sin ar an leibhéal 
náisiúnta, rud a d’fhéadfadh 
neamhsholáthar don othar a bheith mar 
thoradh air sa deireadh;

Or. en

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) ciallaíonn ‘mórimeacht’ imeacht ar 
dócha go mbeidh riosca tromchúiseach ag 
baint leis don tsláinte phoiblí maidir le 
táirgí íocshláinte i níos mó ná Ballstát 
amháin. Baineann an t-imeacht sin le 
bagairt mharfach nó le bagairt atá 
tromchúiseach ar shlí eile don tsláinte, ar 
bagairt í de bhunús bitheolaíoch, 
ceimiceach, comhshaoil, nó aon bhunús 
eile, nó le teagmhas a bhféadfadh tionchar 
a bheith aige ar sholáthar nó cáilíocht, 
sábháilteacht, agus éifeachtúlacht táirgí 
íocshláinte. D’fhéadfadh ganntanais táirgí 
íocshláinte i níos mó na Ballstát amháin a 
bheith mar thoradh ar an imeacht sin agus 
tá gá le comhordú práinneach ar leibhéal an 
Aontais chun ardleibhéal cosanta do 
shláinte an duine a áirithiú.

(f) ciallaíonn ‘mórimeacht’ imeacht 
neamhghnách agus neamhthuartha ar 
dócha go mbeidh riosca tromchúiseach ag 
baint leis don tsláinte phoiblí maidir le 
táirgí íocshláinte i níos mó ná Ballstát 
amháin. Baineann an t-imeacht sin le 
bagairt mharfach nó le bagairt atá 
tromchúiseach ar shlí eile don tsláinte, ar 
bagairt í de bhunús bitheolaíoch, 
ceimiceach, comhshaoil, nó aon bhunús 
eile, nó le teagmhas a bhféadfadh tionchar 
a bheith aige ar mhonaraíocht, soláthar nó 
cáilíocht, sábháilteacht, agus éifeachtúlacht 
táirgí íocshláinte tráth ar bith. 
D’fhéadfadh ganntanais táirgí íocshláinte i 
níos mó na Ballstát amháin a bheith mar 
thoradh ar an imeacht sin agus tá gá le 
comhordú práinneach ar leibhéal an 
Aontais chun ardleibhéal cosanta do 
shláinte an duine a áirithiú. Eisiatar 
fadhbanna athfhillteacha maidir le 
soláthar táirgí íocshláinte ó raon feidhme 
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an tsainmhínithe sin.

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis seo bunaítear an Grúpa 
Stiúrtha Feidhmiúcháin um Ghanntanais 
Táirgí Leighis agus um Shábháilteacht 
Táirgí Leighis (‘an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra’) mar chuid den 
Ghníomhaireacht. Tiocfaidh sé le chéile i 
bpearsa nó go cianda, mar ullmhúchán 
d’éigeandáil sláinte poiblí nó lena linn nó 
tar éis iarraidh ar chúnamh dá dtagraítear in 
Airteagal 4(3). Soláthróidh an 
Ghníomhaireacht a rúnaíocht.

1. Leis seo bunaítear an Grúpa 
Stiúrtha Feidhmiúcháin um Ghanntanais 
Táirgí Íocshláinte agus um Shábháilteacht 
Táirgí Íocshláinte (‘an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra’) mar chuid den 
Ghníomhaireacht. Tiocfaidh sé le chéile ag 
eatraimh rialta i bpearsa nó go cianda, 
agus nuair a bheidh gá leis, mar 
ullmhúchán d’éigeandáil sláinte poiblí nó 
lena linn nó tar éis iarraidh ar chúnamh dá 
dtagraítear in Airteagal 4(3). Soláthróidh 
an Ghníomhaireacht a rúnaíocht.

Or. en

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
cathaoirleacht ar an nGrúpa Stiúrtha 
Leigheasra. Féadfaidh an Cathaoirleach 
cuireadh a thabhairt do thríú páirtithe, lena 
n-áirítear ionadaithe grúpaí leasmhara um 
tháirgí íocshláinte agus sealbhóirí 
údaruithe margaíochta, freastal ar a chuid 
cruinnithe.

3. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
cathaoirleacht ar an nGrúpa Stiúrtha 
Leigheasra. Féadfaidh an Cathaoirleach 
cuireadh a thabhairt do thríú páirtithe, lena 
n-áirítear ionadaithe grúpaí leasmhara um 
tháirgí íocshláinte, sealbhóirí údaruithe 
margaíochta, dáileoirí mórdhíola agus 
gairmithe cúraim sláinte freastal ar a 
chuid cruinnithe.

Or. en
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Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6a. Féadfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra dul i gcomhairle leis an 
gCoiste um Tháirgí Íocshláinte d’Úsáid 
Tréidliachta aon uair a mheasann sé gur 
gá déileáil le héigeandálaí sláinte poiblí a 
bhaineann le zónóisí nó galair nach 
ndéanann difear ach d’ainmhithe a bhfuil 
tionchar mór acu ar shláinte an duine nó 
a bhféadfadh tionchar mór a bheith acu 
ar shláinte an duine.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
faireachán leanúnach ar aon imeacht ar 
dócha go mbeidh mórimeacht nó 
éigeandáil sláinte poiblí mar thoradh air.

1. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
faireachán ar aon imeacht ar dócha go 
mbeidh mórimeacht nó éigeandáil sláinte 
poiblí mar thoradh air i gcomhordú leis na 
húdaráis náisiúnta inniúla.

Or. en

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Chun an cúram faireacháin dá 
dtagraítear i mír 1 a éascú, déanfaidh na 

2. Chun an cúram faireacháin dá 
dtagraítear i mír 1 a éascú, déanfaidh na 
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húdaráis náisiúnta inniúla, trí na pointí 
teagmhála aonair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(5), bunaithe ar na critéir 
thuairiscithe arna sonrú ag an 
nGníomhaireacht de bhun 
Airteagal 9(1)(b), tuairisciú don 
Ghníomhaireacht maidir le haon imeacht, 
lena n-áirítear ganntanas táirge íocshláinte i 
mBallstát ar leith, ar dócha go mbeidh 
mórimeacht nó éigeandáil sláinte poiblí 
mar thoradh air. I gcás ina gcuireann 
údarás náisiúnta inniúil an 
Ghníomhaireacht ar an eolas maidir le 
ganntanas táirge íocshláinte i mBallstát ar 
leith, soláthróidh sé don Ghníomhaireacht 
aon fhaisnéis arna fáil ón sealbhóir 
údaraithe margaíochta de bhun 
Airteagal 23a de Threoir 2001/83/CE. 
Féadfaidh an Ghníomhaireacht, bunaithe ar 
thuarascáil ó údarás náisiúnta inniúil agus 
chun tionchar an imeachta i mBallstáit eile 
a thuiscint, faisnéis a iarraidh ar na 
húdaráis náisiúnta inniúla tríd an meitheal 
dá dtagraítear in Airteagal 3(5).

húdaráis náisiúnta inniúla, trí na pointí 
teagmhála aonair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(5) nó tríd an mbunachar 
sonraí dá dtagraítear in Airteagal 12b 
nuair a bheidh sé curtha chun feidhme go 
hiomlán, bunaithe ar na critéir thuairiscithe 
arna sonrú ag an nGníomhaireacht de bhun 
Airteagal 9(1)(b), tuairisciú don 
Ghníomhaireacht maidir le haon imeacht, 
lena n-áirítear ganntanas táirge íocshláinte i 
mBallstát ar leith, ar dócha go mbeidh 
mórimeacht nó éigeandáil sláinte poiblí 
mar thoradh air. I gcás ina gcuireann 
údarás náisiúnta inniúil an 
Ghníomhaireacht ar an eolas maidir le 
ganntanas táirge íocshláinte i mBallstát ar 
leith, soláthróidh sé don Ghníomhaireacht 
aon fhaisnéis arna fáil ón sealbhóir 
údaraithe margaíochta de bhun 
Airteagal 23a de Threoir 2001/83/CE. 
Féadfaidh an Ghníomhaireacht, bunaithe ar 
thuarascáil ó údarás náisiúnta inniúil agus 
chun tionchar an imeachta i mBallstáit eile 
a thuiscint, faisnéis a iarraidh ar na 
húdaráis náisiúnta inniúla tríd an meitheal 
dá dtagraítear in Airteagal 3(5).

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina measann an 
Ghníomhaireacht gur gá aghaidh a 
thabhairt ar mhórimeacht iarbhír nó le 
mórimeacht atá ar tí tarlú, cuirfidh sí an 
Coimisiún agus na Ballstáit ar an eolas 
faoin méid sin. Féadfaidh an Coimisiún, ar 
a thionscnamh féin nó tar éis dó iarraidh a 
fáil ó Bhallstát amháin nó níos mó, nó 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin na 
Gníomhaireachta cúnamh a iarraidh ar an 
nGrúpa Stiúrtha Leigheasra chun aghaidh 

3. I gcás ina measann an 
Ghníomhaireacht gur gá aghaidh a 
thabhairt ar mhórimeacht iarbhír nó le 
mórimeacht atá ar tí tarlú, cuirfidh sí an 
Coimisiún agus na Ballstáit ar an eolas 
faoin méid sin. Féadfaidh an Coimisiún, ar 
a thionscnamh féin nó tar éis dó iarraidh a 
fháil ó Bhallstát amháin nó níos mó, nó 
Stiúrthóir Feidhmiúcháin na 
Gníomhaireachta cúnamh a iarraidh ar an 
nGrúpa Stiúrtha Leigheasra chun anailís a 
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a thabhairt ar an mórimeacht. dhéanamh ar an bhfaisnéis atá ar fáil. 
Bunaithe ar an anailís ar an bhfaisnéis, 
féadfaidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra a 
mholadh don Choimisiún aitheantas 
foirmiúil a thabhairt don mhórimeacht 
agus, de bhun Airteagal 5, soláthróidh sé 
moltaí chun aghaidh a thabhairt air.

Or. en

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás ina bhféadfadh tionchar a 
bheith ag an mórimeacht nó ag an 
éigeandáil sláinte poiblí ar shábháilteacht, 
cáilíocht agus éifeachtúlacht táirgí 
íocshláinte, beidh feidhm ag Airteagal 5;

(a) i gcás ina bhféadfadh tionchar a 
bheith ag an mórimeacht nó ag an 
éigeandáil sláinte poiblí ar mhonaraíocht, 
sábháilteacht, cáilíocht agus éifeachtúlacht 
táirgí íocshláinte, beidh feidhm ag 
Airteagal 5;

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Meastóireacht faisnéise agus soláthar 
comhairle maidir le gníomhaíocht i ndáil le 
sábháilteacht, cáilíocht agus éifeachtúlacht 
táirgí íocshláinte a bhaineann le 
héigeandálaí sláinte poiblí agus 
mórimeachtaí

Meastóireacht ar fhaisnéis agus soláthar 
comhairle maidir le gníomhaíocht i ndáil le 
monaraíocht, sábháilteacht, cáilíocht agus 
éifeachtúlacht táirgí íocshláinte a 
bhaineann le héigeandálaí sláinte poiblí 
agus mórimeachtaí

Or. en
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Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis éigeandáil sláinte poiblí a aithint nó 
iarraidh ar chúnamh dá dtagraítear in 
Airteagal 4(3), déanfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra meastóireacht ar an bhfaisnéis a 
bhaineann leis an mórimeacht nó leis an 
éigeandáil sláinte poiblí agus déanfaidh sé 
an gá le gníomhaíocht chomhordaithe a 
mheas i ndáil le sábháilteacht, cáilíocht 
agus éifeachtúlacht na dtáirgí íocshláinte 
lena mbaineann.

Tar éis éigeandáil sláinte poiblí a aithint nó 
iarraidh ar chúnamh dá dtagraítear in 
Airteagal 4(3), déanfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra meastóireacht ar an bhfaisnéis a 
bhaineann leis an mórimeacht nó leis an 
éigeandáil sláinte poiblí agus déanfaidh sé 
an gá le gníomhaíocht chomhordaithe agus 
phráinneach a mheas i ndáil le 
monaraíocht, sábháilteacht, cáilíocht agus 
éifeachtúlacht na dtáirgí íocshláinte lena 
mbaineann.

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
comhairle ar fáil don Choimisiún agus do 
na Ballstáit maidir le haon ghníomhaíocht 
iomchuí a chreideann sé ba cheart a 
dhéanamh ar leibhéal an Aontais i ndáil 
leis na táirgí íocshláinte lena mbaineann i 
gcomhréir le forálacha Threoir 2001/83/CE 
nó Rialachán (CE) Uimh. 726/2004.18

Cuirfidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
comhairle agus moltaí ar fáil don 
Choimisiún agus do na Ballstáit maidir le 
haon ghníomhaíocht iomchuí a chreideann 
sé ba cheart a dhéanamh ar leibhéal an 
Aontais i ndáil leis na táirgí íocshláinte 
lena mbaineann i gcomhréir le forálacha 
Threoir 2001/83/CE nó 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004.18

__________________ __________________
18 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 18 Rialachán (CE) Uimh. 726/2004

Or. en
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit 
bonn cirt cuí ar fáil i gcás nach gcuirfear 
na moltaí arna soláthar an Grúpa 
Stiúrtha Leigheasra san áireamh. 
Cuirfear na moltaí arna soláthar an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra, chomh maith 
le haon bhonn cirt cuí arna sholáthar an 
Coimisiún agus na Ballstáit, ar fáil don 
phobal tríd an tairseach ghréasáin dá 
dtagraítear in Airteagal 13.

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina mbunófar nasc le zónóisí nó 
galair a dhéanann difear d’ainmhithe 
amháin a bhfuil mórthionchar acu ar 
shláinte an duine nó a bhféadfadh 
mórthionchar a bheith acu ar shláinte an 
duine nó i gcás ina bhféadfadh úsáid 
comhábhar gníomhach de tháirgí 
íocshláinte tréidliachta a bheith 
úsáideach chun aghaidh a thabhairt ar an 
éigeandáil sláinte poiblí nó ar an 
mórimeacht, nó i gcás eile, aon uair is gá, 
féadfaidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
idirchaidreamh a dhéanamh leis an 
gCoiste um Tháirgí Íocshláinte d’Úsáid 
Tréidliachta.

Or. en
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Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1. Chun ullmhacht le haghaidh 
éigeandálaí sláinte poiblí a éascú, 
glacfaidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
liosta de tháirgí íocshláinte arna n-údarú 
i gcomhréir le Treoir 200183 CE nó 
Rialachán (AE) Uimh. 7262004 a 
mheastar a bheith bunriachtanach ar 
leibhéal an Aontais (‘an liosta de chógais 
leighis bhunriachtanacha’), agus Liostaí 
Eiseamláireacha de na Cógais 
Riachtanacha a d’fhorbair an Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte a chur mar thagairt. 
Beidh an liosta sin ullamh faoin... [12 
mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo]. Feidhmeoidh an liosta 
mar thagairt neamheisiach chun liostaí 
na dtáirgí íocshláinte criticiúla dá 
dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a 
ghlacadh agus déanfar é a thabhairt 
cothrom le dáta go tréimhsiúil.

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tar éis iarraidh ar chúnamh dá 
dtagraítear in Airteagal 4(3) agus tar éis dó 
dul i gcomhairle lena mheitheal, glacfaidh 
an Grúpa Stiúrtha Leigheasra liosta de 
tháirgí íocshláinte a údaraítear i gcomhréir 
le Treoir 2001/83/CE nó le 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a 
mheasann sé a bheith criticiúil le linn an 
mhórimeachta (‘liosta cógas leighis 
criticiúil an mhórimeachta’). Tabharfar an 

1. Tar éis iarraidh ar chúnamh dá 
dtagraítear in Airteagal 4(3) agus tar éis dó 
dul i gcomhairle lena mheitheal, glacfaidh 
an Grúpa Stiúrtha Leigheasra liosta de 
tháirgí íocshláinte a údaraítear i gcomhréir 
le Treoir 2001/83/CE nó le 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 a 
mheasann sé a bheith criticiúil le linn an 
mhórimeachta (‘liosta cógas leighis 
criticiúil an mhórimeachta’). Féadfaidh 
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liosta cothrom le dáta aon uair is gá go dtí 
go mbeifear tar éis aghaidh a thabhairt go 
leordhóthanach ar an mórimeacht.

catagóirí éagsúla a bheith ag an liosta sin 
a mbeidh leibhéil éagsúla tosaíochta acu 
laistigh de na táirgí íocshláinte a 
shainaithnítear mar tháirgí criticiúla. 
Tabharfar an liosta cothrom le dáta aon 
uair is gá go dtí go mbeifear tar éis aghaidh 
a thabhairt go leordhóthanach ar an 
mórimeacht.

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Díreach tar éis dó éigeandáil sláinte 
poiblí a aithint agus tar éis dó dul i 
gcomhairle lena mheitheal, glacfaidh an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra liosta de tháirgí 
íocshláinte a údaraítear i gcomhréir le 
Treoir 2001/83/CE nó le Rialachán (CE) 
Uimh. 726/2004 a mheasann sé a bheith 
criticiúil le linn na héigeandála sláinte 
poiblí (‘liosta cógas leighis criticiúil na 
héigeandála sláinte poiblí’). Tabharfar an 
liosta cothrom le dáta aon uair is gá go dtí 
go mbeidh an t-aitheantas a thugtar ar an 
éigeandáil sláinte poiblí foirceanta.

2. Díreach tar éis dó éigeandáil sláinte 
poiblí a aithint agus tar éis dó dul i 
gcomhairle lena mheitheal, glacfaidh an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra liosta de tháirgí 
íocshláinte a údaraítear i gcomhréir le 
Treoir 2001/83/CE nó le Rialachán (CE) 
Uimh. 726/2004 a mheasann sé a bheith 
criticiúil le linn na héigeandála sláinte 
poiblí (‘liosta cógas leighis criticiúil na 
héigeandála sláinte poiblí’). Féadfaidh 
catagóirí éagsúla a bhfuil leibhéil éagsúla 
tosaíochta acu laistigh de na táirgí 
íocshláinte a shainaithnítear mar tháirgí 
criticiúla a bheith ag an liosta. Tabharfar 
an liosta cothrom le dáta aon uair is gá go 
dtí go mbeidh an t-aitheantas a thugtar ar 
an éigeandáil sláinte poiblí foirceanta. 
Féadfar an liosta a thabhairt cothrom le 
dáta i gcomhréir leis an bpróiseas 
athbhreithnithe de bhun Airteagal 16, i 
gcás inarb iomchuí, a dhéanfaidh an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
idirchaidreamh leis an Tascfhórsa 
Éigeandála ina leith.

Or. en
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Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ar bhonn na liostaí de chógais leighis 
chriticiúla agus na faisnéise agus na sonraí 
arna soláthar i gcomhréir le hAirteagail 10 
agus 11, déanfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra faireachán ar sholáthar agus 
éileamh táirgí íocshláinte a áirítear ar na 
liostaí sin d’fhonn aon ghanntanais 
fhéideartha nó iarbhír i dtaca leis na táirgí 
íocshláinte sin a aithint. Mar chuid den 
fhaireachán sin, déanfaidh an Grúpa 
Stiúrtha Leigheasra idirchaidreamh, i gcás 
inarb ábhartha, leis an gCoiste Slándála 
Sláinte a bhunaítear in Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) 2020/[…]19 agus, i gcás 
éigeandáil sláinte poiblí, leis an gCoiste 
Comhairleach um éigeandálaí sláinte poiblí 
a bhunaítear de bhun Airteagal 24 den 
Rialachán sin.

Ar bhonn an liosta de chógais leighis 
bhunriachtanacha, na liostaí de chógais 
leighis chriticiúla agus na faisnéise agus na 
sonraí arna soláthar i gcomhréir le 
hAirteagail 10 agus 11, agus an bunachar 
arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 12b 
nuair a bheidh sé i ngníomh go hiomlán, 
déanfaidh an Grúpa Stiúrtha Leigheasra 
faireachán ar sholáthar agus éileamh táirgí 
íocshláinte a áirítear ar na liostaí sin, i 
gcomhréir leis na leibhéil éagsúla 
tosaíochta arna sainaithint iontu, i gcás 
inarb iomchuí, d’fhonn aon ghanntanais 
fhéideartha nó iarbhír i dtaca leis na táirgí 
íocshláinte sin a shainaithint. Mar chuid 
den fhaireachán sin, déanfaidh an Grúpa 
Stiúrtha Leigheasra idirchaidreamh, i gcás 
inarb ábhartha, leis an gCoiste Slándála 
Sláinte a bhunaítear in Airteagal 4 de 
Rialachán (AE) 2020/[…]19 agus, i gcás 
éigeandáil sláinte poiblí, leis an gCoiste 
Comhairleach um éigeandálaí sláinte poiblí 
a bhunaítear de bhun Airteagal 24 den 
Rialachán sin, chomh maith leis an 
Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc 
agus a Rialú.

__________________ __________________
19 [cuir isteach tagairt don téacs arna 
ghlacadh dá dtagraítear i bhfonóta 4]

19 [cuir isteach tagairt don téacs arna 
ghlacadh dá dtagraítear i bhfonóta 4]

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina n-iarrann an Coimisiún 
nó an folíonra dá dtagraítear in 
Airteagal 9(2) amhlaidh, déanfaidh an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra sonraí 
comhiomlánaithe agus réamhaisnéisí 
éilimh a sholáthar chun bunús a thabhairt 
dá thorthaí. Maidir leis sin, déanfaidh an 
Grúpa Stiúrtha Leigheasra idirchaidreamh 
leis an Lárionad Eorpach um Ghalair a 
Chosc agus a Rialú chun sonraí 
eipidéimeolaíocha a fháil chun cuidiú le 
réamhaisnéis a dhéanamh ar riachtanais 
táirgí íocshláinte, agus déanfaidh sé 
idirchaidreamh leis an nGrúpa Stiúrtha 
Feidhmiúcháin maidir le ganntanas Feistí 
Leighis dá dtagraítear in Airteagal 19 i 
gcás ina riartar táirgí íocshláinte in 
éineacht le feiste leighis, ar táirgí 
íocshláinte iad a áirítear ar na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla.

2. I gcás ina n-iarrann an Coimisiún 
amhlaidh, déanfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra sonraí comhiomlánaithe agus 
réamhaisnéisí éilimh a sholáthar chun 
bunús a thabhairt dá thorthaí. Maidir leis 
sin, déanfaidh an Grúpa Stiúrtha 
Leigheasra idirchaidreamh leis an Lárionad 
Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
chun sonraí eipidéimeolaíocha, samhlacha 
agus cásanna forbraíochta a fháil chun 
cuidiú le réamhaisnéis a dhéanamh ar 
riachtanais táirgí íocshláinte, agus 
déanfaidh sé idirchaidreamh leis an nGrúpa 
Stiúrtha Feidhmiúcháin maidir le 
ganntanas Feistí Leighis dá dtagraítear in 
Airteagal 19 i gcás ina riartar táirgí 
íocshláinte in éineacht le feiste leighis, ar 
táirgí íocshláinte iad a áirítear ar na liostaí 
de chógais leighis chriticiúla. Féadfaidh 
an Grúpa Stiúrtha Leigheasra freisin na 
sonraí comhiomlánaithe agus na 
réamhaisnéisí éilimh dá dtagraítear thuas 
a sholáthar ar iarraidh ón bhfolíonra dá 
dtagraítear in Airteagal 9(2).

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. I gcás nach gcuirfear na moltaí dá 
dtagraítear i mír 3 agus i mír 4 san 
áireamh nó nach gcuirfear chun feidhme 
iad, soláthróidh an Coimisiún, na 
Ballstáit, sealbhóirí údaruithe 
margaíochta agus eintitis eile lena 
mbaineann, i gcás inarb iomchuí, bonn 
cirt cuí.

Or. en
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Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) na nósanna imeachta a shonrú a 
bhaineann le bunú na liostaí de chógais 
leighis bhunriachtanacha agus na 
leibhéal tosaíochta;

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na nósanna imeachta a shonrú a 
bhaineann le bunú na liostaí de chógais 
leighis chriticiúla;

(a) na nósanna imeachta agus critéir a 
shonrú a bhaineann le bunú na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla agus na leibhéal 
tosaíochta;

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na modhanna agus na critéir don 
fhaireachán, don bhailiú sonraí agus don 
tuairisciú dá bhforáiltear in Airteagail 4, 7 
agus 8 a shonrú;

(b) na modhanna agus na critéir don 
fhaireachán, don bhailiú sonraí agus don 
tuairisciú dá bhforáiltear in Airteagail 4, 7 
agus 8 a shonrú le tacar sonraí íosta 
bunúsach;

Or. en
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Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) córais chuíchóirithe faireacháin 
agus tuairiscithe leictreonaigh a fhorbairt;

(c) córais leictreonacha chuíchóirithe 
faireacháin agus tuairiscithe a fhorbairt i 
gcomhordú leis na húdaráis náisiúnta 
inniúla go dtí go mbeidh an bunachar 
sonraí dá bhforáiltear in Airteagal 12b i 
ngníomh go hiomlán;

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) liosta pointí teagmhála aonair ó 
dháileoirí mórdhíola a bhunú agus a 
choimeád ar bun le haghaidh na dtáirgí 
íocshláinte uile lena n-úsáid ag an duine 
arna n-údarú san Aontas, tríd an 
mbunachar sonraí dá bhforáiltear i 
bpointe (l) d’Airteagal 57(1) de Rialachán 
(CE) Uimh. 726/2004;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) folíonra de phointí teagmhála 
aonair ó dháileoirí mórdhíola a bhunú 
agus a choimeád ar bun ar feadh ré na 
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héigeandála sláinte poiblí nó an 
mhórimeachta, bunaithe ar na táirgí 
íocshláinte a áirítear ar na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla;

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) faisnéis a iarraidh ó na pointí 
teagmhála a áirítear san fholíonra dá 
dtagraítear i bpointe (a) agus sprioc-am a 
leagan síos lena cur isteach;

(b) faisnéis a iarraidh ó na pointí 
teagmhála a áirítear san fholíonra dá 
dtagraítear i bpointí (a) agus (a a) agus 
sprioc-am a leagan síos lena cur isteach 
más rud é nach bhfuil an fhaisnéis sin sa 
bhunachar sonraí dá bhforáiltear in 
Airteagal 12b;

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) faisnéis a iarraidh ó na pointí 
teagmhála aonair ó údaráis náisiúnta 
inniúla na mBallstát bunaithe ar an tacar 
faisnéise arna chomhaontú ag an nGrúpa 
Stiúrtha Leigheasra agus sprioc-am a 
leagan síos lena cur isteach.

(c) faisnéis a iarraidh ó na pointí 
teagmhála aonair ó údaráis náisiúnta 
inniúla na mBallstát bunaithe ar an tacar 
faisnéise arna chomhaontú ag an nGrúpa 
Stiúrtha Leigheasra agus sprioc-am a 
leagan síos lena cur isteach más rud é 
nach bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil sa 
bhunachar sonraí dá dtagraítear in 
Airteagal 12b.

Or. en
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Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) ainm an dáileora mórdhíola;

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) stoic atá ar fáil;

Or. en

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) cainníochtaí ar seachadadh 
cheana;

Or. en

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) seachadtaí réamh-mheasta;
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Or. en

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) faisnéis ó na dáileoirí mórdhíola 
agus ón duine dlítheanach atá i dteideal 
an táirge íocshláinte a sholáthar don 
phobal.

scriosta

Or. en

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Oibleagáidí ar shealbhóirí údaruithe 
margaíochta

Oibleagáidí ar shealbhóirí údaruithe 
margaíochta agus ar dháileoirí mórdhíola

Or. en

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun an faireachán dá dtagraítear 
in Airteagal 7 a éascú agus i ndiaidh 
iarraidh a fháil ón nGníomhaireacht, 
déanfaidh sealbhóirí údaruithe margaíochta 
le haghaidh na dtáirgí íocshláinte a áirítear 
ar na liostaí de chógais leighis chriticiúla 
an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 9(3) 
a chur isteach faoin sprioc-am arna leagan 
síos ag an nGníomhaireacht. Cuirfidh siad 

1. Chun an faireachán dá dtagraítear 
in Airteagal 7 a éascú agus i ndiaidh 
iarraidh a fháil ón nGníomhaireacht, 
déanfaidh sealbhóirí údaruithe margaíochta 
le haghaidh na dtáirgí íocshláinte agus 
dáileoirí mórdhíola na dtáirgí íocshláinte 
a áirítear ar na liostaí de chógais leighis 
chriticiúla an fhaisnéis dá dtagraítear in 
Airteagal 9(3) a chur isteach faoin sprioc-
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an fhaisnéis isteach trí na pointí teagmhála 
a ainmnítear i gcomhréir le hAirteagal 9(2) 
agus ag úsáid na modhanna tuairiscithe 
agus an chórais tuairiscithe a bhunaítear de 
bhun Airteagal 9(1). Má thugtar aon 
fhaisnéis cothrom le dáta, soláthróidh siad 
an fhaisnéis sin i gcás inar gá.

am arna leagan síos ag an 
nGníomhaireacht. Cuirfidh siad an 
fhaisnéis isteach trí na pointí teagmhála a 
ainmnítear i gcomhréir le hAirteagal 9(2) 
agus ag baint úsáid as na modhanna 
tuairiscithe agus an chórais tuairiscithe a 
bhunaítear de bhun Airteagal 9(1). Má 
thugtar aon fhaisnéis cothrom le dáta, 
soláthróidh siad an fhaisnéis sin i gcás inar 
gá.

Or. en

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh sealbhóirí údaruithe 
margaíochta le haghaidh na dtáirgí 
íocshláinte atá údaraithe san Aontas, 
laistigh de 6 mhí ó dháta chur i bhfeidhm 
an Rialacháin seo, an fhaisnéis a 
cheanglaítear de bhun Airteagal 9(1)(e) a 
sholáthar i bhfoirm tíolacadh leictreonach 
sa bhunachar sonraí dá dtagraítear in 
Airteagal 57(1)(l) de Rialachán (CE) 
Uimh. 726/2004. Tabharfaidh na sealbhóirí 
údaruithe margaíochta sin a dtíolacadh 
cothrom le dáta aon uair is gá.

2. Déanfaidh sealbhóirí údaruithe 
margaíochta agus dáileoirí mórdhíola na 
dtáirgí íocshláinte atá údaraithe san 
Aontas, laistigh de 6 mhí ó dháta chur i 
bhfeidhm an Rialacháin seo, an fhaisnéis a 
cheanglaítear de bhun Airteagal 9(1)(e) 
agus (ea) a sholáthar i bhfoirm tíolacadh 
leictreonach sa bhunachar sonraí dá 
dtagraítear in Airteagal 57(1)(l) de 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004. 
Tabharfaidh na sealbhóirí údaruithe 
margaíochta agus na dáileoirí mórdhíola 
sin a dtíolacadh cothrom le dáta aon uair is 
gá.

Or. en

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Tabharfaidh sealbhóirí údaruithe 3. Tabharfaidh sealbhóirí údaruithe 
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margaíochta údar le haon fhaisnéis a iarrtar 
a bheith ar lár agus le haon mhoilleanna a 
bheith ann i ndáil lena soláthar faoin 
sprioc-am arna leagan síos ag an 
nGníomhaireacht.

margaíochta agus dáileoirí mórdhíola údar 
le haon fhaisnéis a iarrtar a bheith ar lár 
agus le haon mhoilleanna a bheith ann i 
ndáil lena soláthar faoin sprioc-am arna 
leagan síos ag an nGníomhaireacht.

Or. en

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. I gcás ina léiríonn sealbhóirí 
údaruithe margaíochta le haghaidh na 
dtáirgí íocshláinte a áirítear ar na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla go bhfuil faisnéis 
rúnda gnó san fhaisnéis a chuirtear isteach, 
sainaithneoidh siad na codanna ábhartha 
agus soiléireoidh siad na cúiseanna le léiriú 
den sórt sin. Déanfaidh an 
Ghníomhaireacht measúnú ar fhiúntais 
gach iarrata agus cosnóidh sí faisnéis rúnda 
gnó ar nochtadh gan údar.

4. I gcás ina léiríonn sealbhóirí 
údaruithe margaíochta agus dáileoirí 
mórdíola le haghaidh na dtáirgí íocshláinte 
a áirítear ar na liostaí de chógais leighis 
chriticiúla go bhfuil faisnéis rúnda gnó san 
fhaisnéis a chuirtear isteach, sainaithneoidh 
siad na codanna ábhartha agus soiléireoidh 
siad na cúiseanna le léiriú den sórt sin. 
Déanfaidh an Ghníomhaireacht measúnú ar 
fhiúntais gach iarrata agus cosnóidh sí 
faisnéis rúnda gnó ar nochtadh gan údar.

Or. en

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. I gcás ina bhfuil aon fhaisnéis 
bhreise i seilbh sealbhóirí údaruithe 
margaíochta le haghaidh táirgí íocshláinte a 
áirítear ar na liostaí de chógais leighis 
chriticiúla, faisnéis lena soláthraítear 
fianaise ar ghanntanas féideartha nó 
iarbhír, soláthróidh siad an fhaisnéis sin 
don Ghníomhaireacht láithreach.

5. I gcás ina bhfuil aon fhaisnéis 
bhreise i seilbh sealbhóirí údaruithe 
margaíochta agus dáileoirí mórdhíola le 
haghaidh táirgí íocshláinte a áirítear ar na 
liostaí de chógais leighis chriticiúla, 
faisnéis lena soláthraítear fianaise ar 
ghanntanas féideartha nó iarbhír, 
soláthróidh siad an fhaisnéis sin don 
Ghníomhaireacht láithreach.
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Or. en

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 6 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. I ndiaidh tuairisciú ar thorthaí an 
fhaireacháin agus ar aon mholtaí faoi 
bhearta coisctheacha nó maolaitheacha i 
gcomhréir le hAirteagal 8, déanfaidh 
sealbhóirí údaruithe margaíochta le 
haghaidh na dtáirgí íocshláinte a áirítear ar 
na liostaí de chógais leighis chriticiúla an 
méid seo a leanas:

6. I ndiaidh tuairisciú ar thorthaí an 
fhaireacháin agus ar aon mholtaí faoi 
bhearta coisctheacha nó maolaitheacha i 
gcomhréir le hAirteagal 8, déanfaidh 
sealbhóirí údaruithe margaíochta le 
haghaidh na dtáirgí íocshláinte agus 
dáileoirí mórdhíola na dtáirgí íocshláinte 
a áirítear ar na liostaí de chógais leighis 
chriticiúla an méid seo a leanas:

Or. en

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Chun an faireachán dá dtagraítear 
in Airteagal 7 a éascú agus i ndiaidh 
iarraidh a fháil ón nGníomhaireacht, 
déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas 
faoin sprioc-am arna leagan síos ag an 
nGníomhaireacht:

1. Chun an faireachán dá dtagraítear 
in Airteagal 7 a éascú agus i ndiaidh 
iarraidh a fháil ón nGníomhaireacht, 
déanfaidh na Ballstáit an méid seo a leanas 
faoin sprioc-am arna leagan síos ag an 
nGníomhaireacht, ar choinníoll nach 
bhfuil an fhaisnéis ar fáil sa bhunachar 
sonraí a bhunaítear in Airteagal 12b:

Or. en

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás inar gá chun a n-oibleagáidí 
tuairiscithe a leagtar amach i mír 1 a 
chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit, le 
tacaíocht ón nGníomhaireacht, faisnéis 
agus sonraí maidir le leibhéil stoic a bhailiú 
ó dháileoirí mórdhíola agus ó eintitis 
dhlítheanacha eile atá i dteideal táirgí 
íocshláinte a áirítear ar na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla a sholáthar don 
phobal.

2. I gcás inar gá chun a n-oibleagáidí 
tuairiscithe a leagtar amach i mír 1 a 
chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit, le 
tacaíocht ón nGníomhaireacht, faisnéis 
agus sonraí ábhartha, lena n-áirítear 
maidir le leibhéil stoic, a bhailiú ó 
dháileoirí mórdhíola agus ó eintitis 
dhlítheanacha eile agus daoine atá 
údaraithe nó atá i dteideal táirgí 
íocshláinte a áirítear ar na liostaí de 
chógais leighis chriticiúla a sholáthar don 
phobal.

Or. en

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) idirchaidreamh le tríú tíortha agus 
le heagraíochtaí ábhartha idirnáisiúnta, de 
réir mar is iomchuí, chun ganntanais 
fhéideartha nó iarbhír táirgí íocshláinte a 
áirítear ar an liosta de chógais leighis 
chriticiúla, a mhaolú nó chun ganntanais 
fhéideartha nó iarmhír a gcomhábhar 
cógaisíochta gníomhach a mhaolú, i gcás 
ina ndéantar na táirgí nó na comhábhair sin 
a allmhairiú isteach san Aontas agus i gcás 
ina bhfuil impleachtaí idirnáisiúnta ag na 
ganntanais fhéideartha nó iarbhír sin.

(f) idirchaidreamh le tríú tíortha agus 
le heagraíochtaí ábhartha idirnáisiúnta, de 
réir mar is iomchuí, chun ganntanais 
fhéideartha nó iarbhír táirgí íocshláinte a 
áirítear ar an liosta de chógais leighis 
chriticiúla a mhaolú nó chun ganntanais 
fhéideartha nó iarmhír a gcomhábhar 
cógaisíochta gníomhach a mhaolú, i gcás 
ina ndéantar na táirgí nó na comhábhair sin 
a allmhairiú isteach san Aontas agus i gcás 
ina bhfuil impleachtaí idirnáisiúnta ag na 
ganntanais fhéideartha nó iarbhír sin, agus 
tuairisc a thabhairt don Ghrúpa Stiúrtha 
Leigheasra maidir leis na gníomhaíochtaí 
sin chomh maith leis na torthaí a 
baineadh amach.

Or. en
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Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 12a
Plean maolaithe riosca do ghanntanas

1. Déanfaidh sealbhóirí údaruithe 
margaíochta le haghaidh na dtáirgí 
íocshláinte agus dáileoirí mórdhíola na 
dtáirgí íocshláinte ar an liosta de chógais 
leighis bhunriachtanacha atá údaraithe 
san Aontas faoin... [15 mhí ó dháta chur i 
bhfeidhm an Rialacháin seo], plean 
ullmhachta agus freagartha a fhorbairt 
chun na rioscaí a bhaineann le 
ganntanais táirgí íocshláinte a áirítear ar 
an liosta de chógais leighis 
bhunriachtanacha a mhaolú.
2. Déanfaidh na sealbhóirí údaruithe 
margaíochta le haghaidh cógais leighis 
bhunriachtanacha agus na dáileoirí 
mórdhíola de chógais leighis 
bhunriachtanacha a bpleananna a chur 
faoi bhráid na n-údarás náisiúnta inniúil 
faoin sprioc-am dá dtagraítear i mír 1, 
agus cuirfidh siad faoi bhráid na 
Gníomhaireachta iad agus an nós 
imeachta láraithe atá leagtha síos i 
Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 á 
leanúint acu, de bhun foirm choitianta 
agus critéir thuairiscithe arna bhforbairt 
ag an nGníomhaireacht.
3. Nuair a bheidh na pleananna 
curtha isteach, déanfaidh na sealbhóirí 
údaruithe margaíochta agus na dáileoirí 
mórdhíola a bpleananna a thabhairt 
cothrom le dáta agus a chur isteach an 
athuair aon uair is gá.

Or. en
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Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 12b
Bunachar sonraí Eorpach um sholáthar 

cógas leighis
1. Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i 
gcomhar leis an gCoimisiún agus na 
Ballstáit, bunachar sonraí Eorpach um 
sholáthar cógas leighis (EUMSD) a chur 
ar bun, a chothabháil agus a bhainistiú 
chun na gcríoch seo a leanas:
(a) le go bhféadfar faireachán ar 
sholáthar agus éileamh táirgí íocshláinte 
a dhéanamh ar leibhéal an Aontais agus 
ar leibhéal na mBallstát;
(b) le go bhféadfar faireachán agus 
tuairisciú ar ghanntanais táirgí 
íocshláinte a dhéanamh ar leibhéal an 
Aontais agus ar leibhéal na mBallstát;
(c) le go bhféadfaidh sealbhóirí 
údaruithe margaíochta agus dáileoirí 
mórdhíola na hoibleagaidí faisnéise a 
leagtar síos in Airteagal 10 a 
chomhlíonadh;
(d) le go bhféadfaidh an Coimisiún, 
na húdaráis náisiúnta inniúla agus an 
Ghníomhaireacht tabhairt faoina 
gcúraimí maidir leis an Rialachán seo 
agus eolas maith acu, chomh maith le 
comhar eatarthu a fheabhsú.
Feidhmeoidh EUMSD, a bheidh ag 
feidhmiú ní hamháin le linn éigeandálaí 
sláinte poiblí agus mórimeachtaí ach 
freisin faoi ghnáthchúinsí, mar 
bhunachar sonraí de chuid an Aontais a 
bheidh idir-inoibritheach agus 
comhchuibhithe, bunaithe ar na sonraí 
arna dtuairisciú trí na hardáin 
leictreonacha náisiúnta a bhunaítear de 
bhun mhír 2. Leis an mbunachar sonraí, 
lamhálfar do na húdaráis náisiúnta 
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inniúla agus don Ghníomhaireacht 
rochtain a fháil ar an bhfaisnéis arna 
soláthar sa bhunachar sonraí agus í a 
chomhroinnt go comhuaineach.
2. Déanfaidh gach Ballstát ardán 
leictreonach a fhorbairt chun faireachán 
fíor-ama a dhéanamh ar sholáthar táirgí 
íocshláinte, ar ardán é a bheidh in ann 
gach táirge íocshláinte a rianú agus a 
lorg ar fud an tslabhra soláthair agus 
lena gcinnfear méid an tsoláthair atá ann 
ag tráth ar bith. Beidh na hardáin sin, a 
bheidh á mbainistiú ag na húdaráis 
náisiúnta inniúla, ag feidhmiú go 
hiomlán ar leibhéal na mBallstát faoin... 
[30 mí tar éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo].
Déanfaidh na heintitis seo a leanas na 
sonraí maidir le soláthar agus éileamh a 
thuairisciú ar leibhéal na mBallstát:
(a) sealbhóirí údaruithe margaíochta
(b) dáileoirí mórdhíola
(c) cógaslanna pobail agus ospidéil
3. De bhreis ar mhír 2, tabharfaidh 
na hardáin leictreonacha rochtain fíor-
ama do na húdaráis náisiúnta inniúla ar 
éilimh neamhchomhlíonta ó dháileoirí 
mórdhíola, ó chógaslanna pobail agus ó 
chógaslanna ospidéil ar an leibhéal 
náisiúnta. Lamhálfaidh na hardáin sin 
freisin do shealbhóirí údaruithe 
margaíochta aon fhadhbanna maidir le 
soláthar táirgí íocshláinte, lena n-áirítear 
fadhbanna monaraíochta, a thuairisciú.
4. Beidh ardáin na mBallstát idir-
inoibritheach agus déanfaidh siad a gcuid 
faisnéise a mhacasamhlú in EUMSD 
arna bhainistiú ag an nGníomhaireacht, 
agus ar an gcaoi sin cosc a chur ar aon 
dúbláil sa phróiseas tuairiscithe ag na 
pointí teagmhála aonair a bhunaítear in 
Airteagal 9(2).
5. Leis na sonraí a ghinfidh ardáin 
na mBallstát agus, dá réir sin, EUMSD, 
beifear in ann aon fhadhbanna soláthair 
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feadh an tslabhra soláthair a shainaithint 
agus, trí theicnící mórshonraí agus, i gcás 
inarb iomchuí, intleacht shaorga a chur i 
bhfeidhm, beifear in ann fadhbanna 
soláthair a thuar roimh ré.
6. Beidh na sonraí a chuirfear 
isteach i gcomhréir le caighdeáin na 
hEagraíochta Idirnáisiúnta um 
Chaighdeánú maidir le táirgí íocshláinte 
lena n-úsáid ag an duine a shainaithint 
agus cur síos a dhéanamh orthu agus 
beidh siad bunaithe ar na ceithre réimse 
de mháistirshonraí i bpróisis rialála 
cógaisíochta: substaint, táirge, eagraíocht 
agus sonraí tagracha.
7. Déanfaidh an Ghníomhaireacht, i 
gcomhar leis an gCoimisiún agus leis na 
Ballstáit, na sonraíochtaí feidhmiúla don 
bhunachar sonraí a tharraingt suas, mar 
aon le plean chun EUMSD agus ardáin 
na mBallstát a chur chun feidhme faoin... 
[6 mhí tar éis theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo]. Leis an bplean sin, 
féachfar lena áirithiú go mbeidh EUMSD 
ag feidhmiú go hiomlán faoin...[48 mí tar 
éis dháta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo].
8. I gcás ina léiríonn údarás 
náisiúnta inniúil go bhfuil faisnéis rúnda 
gnó san fhaisnéis a chuirtear isteach, 
déanfaidh sé na codanna ábhartha a 
shainaithint agus na cúiseanna atá le 
léiriú den sórt sin a shoiléiriú. Déanfaidh 
an Ghníomhaireacht measúnú ar 
fhiúntais gach iarrata agus cosnóidh sí 
faisnéis rúnda gnó ar nochtadh gan údar.
9. I bhfianaise na sonraí íogaire ó 
thaobh na tráchtála de arna soláthar in 
EUMSD, beidh rochtain ar an 
mbunachar sonraí teoranta don 
Choimisiún, don Ghníomhaireacht, do na 
húdaráis náisiúnta inniúla a 
thuairisceoidh na sonraí don bhunachar 
sonraí agus don Ghrúpa Stiúrtha 
Leigheasra.

Or. en
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Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 13 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trína 
tairseach ghréasáin agus trí mhodhanna 
iomchuí eile, i gcomhar le húdaráis 
náisiúnta inniúla, an pobal agus grúpaí 
leasmhara a chur ar an eolas maidir le 
hobair an Ghrúpa Stiúrtha Leigheasra.

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trí spás 
tiomnaithe ar a tairseach ghréasáin agus trí 
mhodhanna iomchuí eile, i gcomhar le 
húdaráis náisiúnta inniúla, an pobal agus 
grúpaí leasmhara a chur ar an eolas maidir 
le hobair an Ghrúpa Stiúrtha Leigheasra.

Or. en

Leasú 77

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na himeachtaí arna ngabháil de 
láimh ag an nGrúpa Stiúrtha Leigheasra 
trédhearcach agus déanfar miontuairiscí 
cruinnithe agus, i gcás inarb iomchuí, 
vótaí, lena n-áirítear aon easaontais, a 
dhoiciméadú agus a chur ar fáil go poiblí.

Or. en

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunaítear leis seo an Tascfhórsa 
Éigeandála mar chuid den 
Ghníomhaireacht. Comórfar é le linn 
éigeandálaí sláinte poiblí, i bpearsa nó go 
cianda. Soláthróidh an Ghníomhaireacht a 

1. Bunaítear leis seo an Tascfhórsa 
Éigeandála mar chuid den 
Ghníomhaireacht. Tionólfar é chun 
ullmhú d’éigeandálaí sláinte poiblí nó lena 
linn, i bpearsa nó go cianda. Soláthróidh an 
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rúnaíocht. Ghníomhaireacht a rúnaíocht.

Or. en

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 2 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) comhoibriú le comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, leis 
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, le tríú 
tíortha, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta 
eolaíocha maidir le saincheisteanna 
eolaíocha agus teicniúla a bhaineann leis 
an éigeandáil sláinte poiblí agus le táirgí 
íocshláinte lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí, de 
réir mar is gá.

(f) comhoibriú le húdaráis náisiúnta 
inniúla, le comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí de chuid an Aontais, leis 
an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, le tríú 
tíortha, agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta 
eolaíocha maidir le saincheisteanna 
eolaíocha agus teicniúla a bhaineann leis 
an éigeandáil sláinte poiblí agus le táirgí 
íocshláinte lena bhféadfaí aghaidh a 
thabhairt ar éigeandálaí sláinte poiblí, de 
réir mar is gá.

Or. en

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 14 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Beidh an Tascfhórsa Éigeandála 
comhdhéanta d’ionadaithe choistí 
eolaíocha, mheithleacha agus bhaill foirne 
na Gníomhaireachta, an ghrúpa 
comhordaithe a bhunaítear i gcomhréir le 
hAirteagal 27 de Threoir 2001/83/CE, agus 
an Ghrúpa Chomhairligh agus 
Comhordaithe ar Thrialacha Cliniciúla a 
bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 85 de 
Rialachán (AE) 536/2014.21 Féadfar 
saineolaithe seachtracha a cheapadh agus 
féadfar cuireadh a thabhairt d’ionadaithe 
comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de 

3. Beidh an Tascfhórsa Éigeandála 
comhdhéanta d’ionadaithe choistí 
eolaíocha, mheithleacha agus bhaill foirne 
na Gníomhaireachta, an ghrúpa 
comhordaithe a bhunaítear i gcomhréir le 
hAirteagal 27 de Threoir 2001/83/CE, agus 
an Ghrúpa Chomhairligh agus 
Comhordaithe ar Thrialacha Cliniciúla a 
bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 85 de 
Rialachán (AE) 536/2014.21 Féadfar 
saineolaithe seachtracha a cheapadh, lena 
n-áirítear gairmithe cúraim sláinte, agus 
féadfar cuireadh a thabhairt d’ionadaithe 
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chuid an Aontais ar bhonn ad hoc, de réir 
mar is gá. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
cathaoirleacht air.

comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de 
chuid an Aontais ar bhonn ad hoc, de réir 
mar is gá. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
cathaoirleacht air.

__________________ __________________
21 Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha 
cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid 
ag an duine, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2001/20/CE, IO L 158, 27.5.2014, 
lch. 1

21 Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha 
cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid 
ag an duine, agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2001/20/CE, IO L 158, 27.5.2014, 
lch. 1

Or. en

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Bunóidh an Tascfhórsa Éigeandála 
nósanna imeachta chun an tacar faisnéise 
agus na sonraí is gá a iarraidh agus a chur 
isteach, lena n-áirítear faisnéis faoin 
mBallstát nó faoi na Ballstáit i gcás ina 
ndéantar iarratas ar údarú trialach cliniciúla 
a chur isteach nó ina mbeartaítear iarratas 
den sórt sin a chur isteach.

3. Bunóidh an Tascfhórsa Éigeandála 
nósanna imeachta agus treoir chun an tacar 
faisnéise agus na sonraí is gá a iarraidh 
agus a chur isteach, lena n-áirítear faisnéis 
faoin mBallstát nó faoi na Ballstáit i gcás 
ina ndéantar iarratas ar údarú trialach 
cliniciúla a chur isteach nó ina mbeartaítear 
iarratas den sórt sin a chur isteach.

Or. en

Leasú 82

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 15 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. I gcás ina bhfaigheann forbróir 
comhairle eolaíoch, cuirfidh an forbróir, 
ina dhiaidh sin, na sonraí a leanann as 
trialacha cliniciúla faoi bhráid na 

6. I gcás ina bhfaigheann forbróir 
comhairle eolaíoch, cuirfidh an forbróir, 
ina dhiaidh sin, na sonraí a leanann as 
trialacha cliniciúla faoi bhráid na 
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Gníomhaireachta i ndiaidh iarraidh arna 
déanamh de bhun Airteagal 16.

Gníomhaireachta i ndiaidh iarraidh arna 
déanamh de bhun Airteagal 16. Chun a 
áirithiú go ndéanfar sonraí íogaire den 
sórt sin a chosaint, beidh feidhm ag 
bréagainmniú úrscothach, lena n-áirítear 
criptiú.

Or. en

Leasú 83

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Mar ullmhúchán don athbhreithniú, 
féadfaidh an Tascfhórsa Éigeandála 
faisnéis agus sonraí a iarraidh ó shealbhóirí 
údaruithe margaíochta agus ó fhorbróirí 
agus dul i mbun réamhphléití leo. 
Féadfaidh an Tascfhórsa Éigeandála 
freisin, i gcás ina bhfuil fáil air, úsáid a 
bhaint as staidéar breathnóireachta de 
shonraí maidir le sláinte a ghintear 
lasmuigh de staidéar cliniciúil agus 
iontaofacht an mhéid sin á chur san 
áireamh.

2. Mar ullmhúchán don athbhreithniú, 
féadfaidh an Tascfhórsa Éigeandála 
faisnéis agus sonraí a iarraidh ó shealbhóirí 
údaruithe margaíochta agus ó fhorbróirí 
agus dul i mbun réamhphléití leo. 
Féadfaidh an Tascfhórsa Éigeandála 
freisin, i gcás ina bhfuil fáil air, úsáid a 
bhaint as staidéar breathnóireachta de 
shonraí maidir le sláinte a ghintear 
lasmuigh de staidéar cliniciúil agus 
iontaofacht an mhéid sin á chur san 
áireamh. Chun a áirithiú go ndéanfar 
sonraí íogaire den sórt sin a chosaint, 
beidh feidhm ag bréagainmniú 
úrscothach, lena n-áirítear criptiú.

Or. en

Leasú 84

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trína 
tairseach ghréasáin agus trí mhodhanna 
iomchuí eile agus, i gcomhar le húdaráis 
náisiúnta inniúla, an pobal agus grúpaí 

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trí spás 
tiomnaithe ar a tairseach ghréasáin agus trí 
mhodhanna iomchuí eile agus, i gcomhar le 
húdaráis náisiúnta inniúla, an pobal agus 
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leasmhara ábhartha a chur ar an eolas 
maidir le hobair an Tascfhórsa Éigeandála.

grúpaí leasmhara ábhartha a chur ar an 
eolas maidir le hobair an Tascfhórsa 
Éigeandála.

Or. en

Leasú 85

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na himeachtaí arna ngabháil de 
láimh ag an Tascfhórsa Éigeandála 
trédhearcach agus déanfar miontuairiscí 
cruinnithe agus, i gcás inarb iomchuí, 
vótaí, lena n-áirítear aon easaontais, a 
dhoiciméadú agus a chur ar fáil go poiblí.

Or. en

Leasú 86

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 18 – mír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) comhordú a dhéanamh ar staidéir 
neamhspleácha maidir le héifeachtacht 
agus faireachán sábháilteachta ar 
chóireálacha nua táirgí íocshláinte ag 
baint úsáid as sonraí ábhartha atá i seilbh 
na n-údarás poiblí;

Or. en

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 19 – mír 1



PE680.818v01-00 56/70 PR\1228212GA.docx

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Bunaítear leis seo an Grúpa Stiúrtha 
Feidhmiúcháin maidir le Feistí Leighis (‘an 
Grúpa Stiúrtha maidir le Feistí Leighis’) 
mar chuid den Ghníomhaireacht. Comórfar 
é i bpearsa nó go cianda, mar ullmhúchán 
d’éigeandáil sláinte poiblí nó lena linn. 
Soláthróidh an Ghníomhaireacht a 
rúnaíocht.

1. Bunaítear leis seo an Grúpa Stiúrtha 
Feidhmiúcháin maidir le Feistí Leighis (‘an 
Grúpa Stiúrtha maidir le Feistí Leighis’) 
mar chuid den Ghníomhaireacht. Tiocfaidh 
sé le chéile ag eatraimh rialta i bpearsa nó 
go cianda, agus nuair a bheidh gá leis mar 
ullmhúchán d’éigeandáil sláinte poiblí nó 
lena linn. Soláthróidh an Ghníomhaireacht 
a rúnaíocht.

Or. en

Leasú 88

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Díreach i ndiaidh éigeandáil sláinte 
poiblí a aithint agus tar éis dul i gcomhairle 
lena mheitheal, glacfaidh an Grúpa Stiúrtha 
maidir le Feistí Leighis liosta d’fheistí 
leighis a mheasann sé a bheith criticiúil le 
linn na héigeandála sláinte poiblí (‘liosta 
feistí criticiúla na héigeandála sláinte 
poiblí’). Tabharfar an liosta cothrom le 
dáta aon uair is gá go dtí go mbeidh an t-
aitheantas a thugtar ar an éigeandáil sláinte 
poiblí foirceanta.

1. Díreach i ndiaidh éigeandáil sláinte 
poiblí a aithint agus tar éis dul i gcomhairle 
lena mheitheal, glacfaidh an Grúpa Stiúrtha 
maidir le Feistí Leighis liosta d’fheistí 
leighis a mheasann sé a bheith criticiúil le 
linn na héigeandála sláinte poiblí (‘liosta 
feistí criticiúla na héigeandála sláinte 
poiblí’). Féadfaidh catagóirí éagsúla a 
bheith ar an liosta sin a mbeidh leibhéil 
éagsúla tosaíochta acu laistigh de na feistí 
leighis a shainaithnítear mar fheistí 
criticiúla, agus beidh an leibhéal 
tosaíochta is airde ag trealamh cosanta 
pearsanta. Tabharfar an liosta cothrom le 
dáta aon uair is gá go dtí go mbeidh an t-
aitheantas a thugtar ar an éigeandáil sláinte 
poiblí foirceanta.

Or. en
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Leasú 89

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 20 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
liosta feistí criticiúla na héigeandála sláinte 
poiblí agus aon eolas a thugtar cothrom le 
dáta ar an liosta sin a fhoilsiú ar a tairseach 
ghréasáin.

3. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
liosta feistí criticiúla na héigeandála sláinte 
poiblí agus aon eolas a thugtar cothrom le 
dáta ar an liosta sin a fhoilsiú ar spás 
tiomnaithe ar a tairseach ghréasáin.

Or. en

Leasú 90

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ar feadh ré na héigeandála sláinte 
poiblí, tuairisceoidh an Grúpa Stiúrtha 
maidir le Feistí Leighis go tráthrialta don 
Choimisiún agus don fholíonra dá 
dtagraítear in Airteagal 23(1)(b) faoi 
thorthaí a fhaireacháin, agus, go háirithe, 
cuirfidh sé in iúl aon ghanntanais 
fhéideartha nó iarbhír feistí leighis, a 
áirítear ar liosta feistí criticiúla na 
héigeandála poiblí sláinte.

1. Ar feadh ré na héigeandála sláinte 
poiblí, tuairisceoidh an Grúpa Stiúrtha 
maidir le Feistí Leighis go tráthrialta don 
Choimisiún agus don fholíonra dá 
dtagraítear in Airteagal 23(2)(a) faoi 
thorthaí a fhaireacháin, agus, go háirithe, 
cuirfidh sé in iúl aon ghanntanais 
fhéideartha nó iarbhír feistí leighis, a 
áirítear ar liosta feistí criticiúla na 
héigeandála poiblí sláinte.

Or. en

Leasú 91

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina n-iarrann an Coimisiún 
nó an folíonra dá dtagraítear in 
Airteagal 23(2)(b) amhlaidh, déanfaidh an 

2. I gcás ina n-iarrann an Coimisiún, 
déanfaidh an Grúpa Stiúrtha maidir le 
Feistí Leighis sonraí comhiomlánaithe agus 
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Grúpa Stiúrtha maidir le Feistí Leighis 
sonraí comhiomlánaithe agus réamhaisnéisí 
éilimh a sholáthar chun tacú lena dtorthaí. 
Maidir leis sin, déanfaidh an Grúpa 
Stiúrtha idirchaidreamh leis an Lárionad 
Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú 
chun sonraí eipidéimeolaíocha a fháil le 
cuidiú le réamhaisnéis a dhéanamh ar 
riachtanais feistí leighis, agus déanfaidh sé 
idirchaidreamh leis an nGrúpa Stiúrtha 
Leigheasra dá dtagraítear in Airteagal 3 i 
gcás ina n-úsáidtear feistí leighis a áirítear 
ar liosta feistí criticiúla na héigeandála 
sláinte poiblí go comhpháirteach le táirge 
íocshláinte.

réamhaisnéisí éilimh a sholáthar chun tacú 
lena dtorthaí. Maidir leis sin, déanfaidh an 
Grúpa Stiúrtha idirchaidreamh leis an 
Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc 
agus a Rialú chun sonraí eipidéimeolaíocha 
a fháil le cuidiú le réamhaisnéis a 
dhéanamh ar riachtanais feistí leighis, agus 
déanfaidh sé idirchaidreamh leis an nGrúpa 
Stiúrtha Leigheasra dá dtagraítear in 
Airteagal 3 i gcás ina n-úsáidtear feistí 
leighis a áirítear ar liosta feistí criticiúla na 
héigeandála sláinte poiblí go 
comhpháirteach le táirge íocshláinte. 
Féadfaidh an Grúpa Stiúrtha freisin na 
sonraí comhiomlánaithe agus na 
réamhaisnéisí éilimh dá dtagraítear sa 
mhír seo a sholáthar ar iarraidh ón 
bhfolíonra dá dtagraítear in Airteagal 
23(2)(a).

Or. en

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 22 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5a. I gcás nach gcuirfear na moltaí dá 
dtagraítear i mír 3 agus i mír 4 san 
áireamh nó nach gcuirfear chun feidhme 
iad, soláthróidh an Coimisiún, na 
Ballstáit, monaróirí feistí leighis, 
comhlachtaí dá dtugtar fógra agus eintitis 
eile lena mbaineann, i gcás inarb 
iomchuí, bonn cirt cuí.

Or. en

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) na nósanna imeachta a bhaineann le 
bunú liosta feistí criticiúla na héigeandála 
sláinte poiblí a shonrú;

(a) na nósanna imeachta agus na 
critéir a shonrú a bhaineann le bunú liosta 
feistí criticiúla na héigeandála sláinte poiblí 
agus le bunú leibhéal tosaíochta;

Or. en

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) córais chuíchóirithe faireacháin 
agus tuairiscithe leictreonaigh a fhorbairt;

(b) córais leictreonacha chuíchóirithe 
faireacháin agus tuairiscithe a fhorbairt i 
gcomhordú leis na húdaráis náisiúnta 
inniúla;

Or. en

Leasú 95

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) liosta de phointí teagmhála aonair 
ó mhonaróirí feistí leighis, ionadaithe 
údaraithe agus comhlachtaí dá dtugtar 
fógra a bhunú agus a choimeád ar bun;

scriosta

Or. en

Leasú 96

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 2 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) folíonra de phointí teagmhála 
aonair ó mhonaróirí feistí leighis agus ó 
chomhlachtaí dá dtugtar fógra a bhunú 
agus a choimeád ar bun ar feadh ré na 
héigeandála sláinte poiblí, bunaithe ar na 
feistí leighis a áirítear ar liosta feistí 
criticiúla na héigeandála sláinte poiblí;

(a) folíonra de phointí teagmhála 
aonair ó mhonaróirí feistí leighis agus ó 
chomhlachtaí dá dtugtar fógra a bhunú 
agus a choimeád ar bun ar feadh ré na 
héigeandála sláinte poiblí, bunaithe ar na 
feistí leighis a áirítear ar liosta feistí 
criticiúla na héigeandála sláinte poiblí, 
bunaithe ar phointí teagmhála aonair a 
bheidh le háireamh do gach monaróir 
feistí leighis sa bhunachar sonraí dá 
dtagraítear in Airteagal 33 de Rialachán 
(AE) 2017/745 agus Airteagal 30 de 
Rialachán (AE) 2017/746;

Or. en

Leasú 97

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) stoic atá ar fáil;

Or. en

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 3 – pointe e b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(eb) cainníochtaí ar seachadadh 
cheana;

Or. en
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Leasú 99

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 23 – mír 3 – pointe e c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ec) seachadtaí réamh-mheasta;

Or. en

Leasú 100

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 26 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) idirchaidreamh le tríú tíortha agus 
le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha, mar 
is iomchuí, chun ganntanais fhéideartha nó 
iarbhír táirgí leighis a áirítear ar an liosta 
d’fheistí criticiúla a mhaolú nó chun 
ganntanais fhéideartha nó iarmhír a 
gcomhpháirteanna a mhaolú, i gcás ina 
ndéantar na feistí nó na codanna sin a 
allmhairiú isteach san Aontas agus i gcás 
ina bhfuil impleachtaí idirnáisiúnta ag na 
ganntanais fhéideartha nó iarbhír sin.

(e) idirchaidreamh le tríú tíortha agus 
le heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha, mar 
is iomchuí, chun ganntanais fhéideartha nó 
iarbhír táirgí leighis a áirítear ar an liosta 
d’fheistí criticiúla a mhaolú nó chun 
ganntanais fhéideartha nó iarmhír a 
gcomhpháirteanna a mhaolú, i gcás ina 
ndéantar na feistí nó na codanna sin a 
allmhairiú isteach san Aontas agus i gcás 
ina bhfuil impleachtaí idirnáisiúnta ag na 
ganntanais fhéideartha nó iarbhír sin, agus 
tuairisc a thabhairt don Ghrúpa Stiúrtha 
maidir le Feistí Leighis i ndáil leis na 
gníomhaíochtaí sin chomh maith leis na 
torthaí a baineadh amach.

Or. en

Leasú 101

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trína 
tairseach ghréasáin agus trí mhodhanna 

Déanfaidh an Ghníomhaireacht, trí spás 
tiomnaithe ina tairseach ghréasáin agus trí 
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iomchuí eile agus, i gcomhar le húdaráis 
náisiúnta inniúla, an pobal agus grúpaí 
leasmhara ábhartha a chur ar an eolas faoi 
obair an Ghrúpa Stiúrtha maidir le Feistí 
Leighis.

mhodhanna iomchuí eile agus, i gcomhar le 
húdaráis náisiúnta inniúla, an pobal agus 
grúpaí leasmhara ábhartha a chur ar an 
eolas faoi obair an Ghrúpa Stiúrtha maidir 
le Feistí Leighis.

Or. en

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 27 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh na himeachtaí arna ngabháil de 
láimh ag an nGrúpa Stiúrtha maidir le 
Feistí Leighis trédhearcach agus déanfar 
miontuairiscí cruinnithe agus, i gcás 
inarb iomchuí, vótaí, lena n-áirítear aon 
easaontais, a dhoiciméadú agus a chur ar 
fáil go poiblí.

Or. en

Leasú 103

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tacaíocht riaracháin agus theicniúil 
a sholáthar do na painéil saineolaithe chun 
tuairimí, barúlacha agus comhairle 
eolaíoch a sholáthar;

(a) tacaíocht riaracháin, eolaíoch agus 
theicniúil a sholáthar do na painéil 
saineolaithe chun tuairimí, barúlacha agus 
comhairle eolaíoch a sholáthar;

Or. en

Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 29a
Cosaint i gcoinne cibirionsaithe

Beidh ardleibhéal slándála i gcoinne 
cibirionsaithe ag an nGníomhaireacht 
chun gnáthfheidhmiú na 
Gníomhaireachta a áirithiú i gcónaí agus 
go háirithe le linn éigeandálaí sláinte 
poiblí agus mórimeachtaí ar leibhéal an 
Aontais. Chuige sin, bunóidh an 
Ghníomhaireacht plean chun 
cibirionsaithe a chosc, a bhrath, a mhaolú 
agus a fhreagairt faoi threoir agus faoi 
chúnamh na Foirne Práinnfhreagartha 
Ríomhaire d’Institiúidí, comhlachtaí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais.

Or. en

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 29 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 29b
Pionóis

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a 
bhaineann leis na pionóis is infheidhme 
maidir le sáruithe ar an Rialachán seo a 
leagan síos agus glacfaidh siad gach beart 
is gá lena áirithiú go gcuirfear chun 
feidhme iad. Beidh na pionóis dá 
bhforáiltear, lena n-áirítear pionóis 
airgeadais, éifeachtach, comhréireach 
agus athchomhairleach. Tabharfaidh na 
Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na 
rialacha agus na bearta sin faoin … [sé 
mhí tar éis dháta theacht i bhfeidhm na 
Treorach seo] agus tabharfaidh siad fógra 
dó, gan mhoill, faoi aon leasú ina dhiaidh 
sin a dhéanfaidh difear dóibh.



PE680.818v01-00 64/70 PR\1228212GA.docx

GA

Or. en

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) sonraí pearsanta i gcomhréir le 
hAirteagal 32;

(a) sonraí pearsanta mar a 
shainmhínítear in Airteagal 4(1) de 
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a agus in 
Airteagal 3(1) de Rialachán 2018/1725 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1b;
________________
1a Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
27 Aibreán 2016 maidir le daoine 
nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí 
pearsanta a phróiseáil agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus 
lena n‑aisghairtear Treoir 95/46/CE (An 
Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint 
Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
1b Rialachán (AE) 2018/1725 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 
23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le 
sonraí pearsanta a phróiseáil ag 
institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus 
gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir 
le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 45/2001 agus 
Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE 
(IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

Or. en
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Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Féadfaidh an Coimisiún, an 
Ghníomhaireacht agus na Ballstáit faisnéis 
rúnda gnó a mhalartú agus, i gcás inar gá 
chun an tsláinte phoiblí a chosaint, 
féadfaidh siad sonraí pearsanta a mhalartú, 
le húdaráis rialála na dtríú tíortha lena 
bhfuil socruithe rúndachta déthaobhacha 
nó iltaobhacha curtha i gcrích acu.

5. Féadfaidh an Coimisiún, an 
Ghníomhaireacht agus na Ballstáit faisnéis 
rúnda gnó a mhalartú agus, i gcás inar gá 
chun an tsláinte phoiblí a chosaint, 
féadfaidh siad sonraí pearsanta a mhalartú, 
le húdaráis rialála na dtríú tíortha lena 
bhfuil socruithe rúndachta déthaobhacha 
nó iltaobhacha curtha i gcrích acu. 
Comhlíonfaidh aistrithe sonraí pearsanta 
chuig tríú tíortha Caibidil V de Rialachán 
(AE) 2018/1725.

Or. en

Leasú 108

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 30 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 30a
Athbhreithniú

Faoin 31 Nollaig 2026, agus gach bliain 
ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle maidir le 
feidhmiú an tsoláthair táirgí íocshláinte 
san Aontas agus maidir leis an éileamh 
orthu, agus maidir le teagmhais 
ganntanas a tharla le linn na tréimhse 
roimhe sin.
Faoin 31 Nollaig 2026, cuirfidh an 
Coimisiún tuarascáil mheastóireachta ar 
fheidhmiú an Rialacháin seo faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle freisin, lena ngabhfaidh, más 
iomchuí, togra reachtach chun é a leasú.
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Or. en

Leasú 109

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Teacht i bhFeidhm Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i 
bhfeidhm

Or. en

Leasú 110

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag Caibidlí I, II agus II 
ón... [dáta teacht i bhfeidhm].

Or. en

Leasú 111

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 31 – mír 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag Caibidlí IV ón... [dáta 
teacht i bhfeidhm + 12 mhí].

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá dhá cheacht shoiléire le foghlaim againn ó phaindéim COVID-19. 

An chéad cheann, cad as ar tháinig sé, agus béim á leagan ar na rioscaí do shláinte an duine a 
bhaineann le róshaothrú fauna agus acmhainní nádúrtha eile agus le cailliúint luathaithe na 
bithéagsúlachta ar an bpláinéad, a eascraíonn as éifeachtaí an athraithe aeráide chomh maith.

Is zónóis iad thart ar 70 % de na galair atá ag teacht chun cinn agus beagnach gach paindéim a 
bhfuil eolas orthu. Tá méadú tagtha ar na galair sin le 60 bliain anuas agus i ngeall ar 
ghníomhaíocht an duine agus lorg éiceolaíoch an duine tá pataiginí zónóiseacha ag dul i méid. 
Ar na príomhchúiseanna leis sin tá an méid seo a leanas: athruithe ar úsáid talún, dífhoraoisiú, 
uirbiú, leathnú agus diansaothrú talmhaíochta, gáinneáil ar ainmhithe fiáine agus patrúin 
tomhaltais.

Faoi mar atá aitheanta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS), is minic gurb ionann na 
miocróib  a dhéanann ainmhithe agus daoine a ionfhabhtú, i ngeall air sin ní leor na 
hiarrachtaí a dhéantar in earnáil amháin chun an fhadhb a chosc nó a dhíothú. Dá bhrí sin, 
sampla soiléir is ea paindéim COVID-19 den ghá atá le cur chun feidhme an chur chuige 
‘Aon Sláinte Amháin’ a neartú san Aontas chun torthaí níos fearr a bhaint amach ó thaobh 
sláinte poiblí de, ós rud é, mar a léirítear i gclár EU4Health, go bhfuil sláinte an duine fite 
fuaite le sláinte ainmhithe agus leis an gcomhshaol, agus ba cheart na trí ghné sin a chur san 
áireamh sna gníomhaíochtaí a dhéantar chun aghaidh a thabhairt ar bhagairtí sláinte.

An dara ceacht, bainistiú na paindéime, tá a fhios againn anois nach raibh an Eoraip, ar 
leibhéal an Chomhphobail agus ar leibhéal na mBallstát araon, ullamh chun aghaidh a 
thabhairt ar mhóréigeandálaí sláinte poiblí den sórt sin. In ainneoin go raibh taithí againn ar 
bhagairtí a bhí ann roimhe seo, ní raibh na struchtúir sláinte dírithe ar a leithéid de chás, ar an 
ábhar, i measc nithe eile, gur laghdaigh na ciorruithe buiséid a rinneadh tar éis ghéarchéim 
airgeadais 2008 an cumas a bhí againn na córais sláinte a oiriúnú.

Le roinnt míonna anuas, chonaiceamar go raibh ar an gCoimisiún agus ar an nGníomhaireacht 
araon gníomhú agus struchtúir ad hoc a bhunú chun go mbeifí in ann freagairt níos fearr agus 
níos comhordaithe ar an bpaindéim a bhaint amach i measc na mBallstát. 

Is é seo a leanas is aidhm don rialachán: na ceachtanna a foghlaimíodh go dtí seo a chur san 
áireamh, lena n-áirítear a riachtanaí atá sé go gcuirfeadh an tAontas creat institiúideach 
iomchuí ar fáil chun aghaidh a thabhairt ar éigeandálaí amhail an ceann atá ann faoi láthair ina 
mbeidh sainordú soiléir, agus lena mbeidh cumhdach dlí do ról níos gníomhaí ag institiúidí an 
Chomphobail. Rialachán atá ag teacht leis na chéad trí thogra de chuid an Aontais Sláinte: 
sásra chun dul i ngleic le mórbhagairtí trasteorann ar an tsláinte – lena rialaítear gníomhaíocht 
ar leibhéal an Aontais i réimsí na hullmhachta, an fhaireachais, an mheasúnaithe riosca, an 
luathrabhaidh agus na freagartha – agus sainorduithe treisithe na Gníomhaireachta Leigheasra 
Eorpaí agus an Lárionaid Eorpaigh um Ghalair a Chosc agus a Rialú mar cholúin 
bhunriachtanacha dó, agus comhordú agus sineirgí eatarthu a threisiú.  

Má tá ceacht amháin foghlamtha againn ón bpaindéim seo, is é a riachtanaí atá sé go mbeidh 
aontacht Eorpach níos fearr ann, i réimse na sláinte san áireamh, i dtreo Aontas Sláinte a 
bhunú: cuimhnímid go léir an iliomad freagairtí náisiúnta tosaigh, dúnadh teorainneacha, 
diúltú cúnaimh mar gheall ar an éileamh ar threalamh leighis... rud nach féidir tarlú arís. 

Dá bhrí sin, ba cheart struchtúr um chosc agus um fhreagairt i gcás éigeandála a bheith ag an 
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Eoraip, lena n-áireofaí an méid seo a leanas, i gcás na Gníomhaireachta:

- Creat institiúideach arna shainiú leis na grúpaí stiúrtha leigheasra agus na grúpaí stiúrtha 
maidir le feistí leighis agus an tascfhórsa, ina sainaithnítear cé a dhéanann na nithe 
éagsúla tráth ar bith;

- Creat faireacháin agus rialaithe ar an slabhra soláthair cógas leighis, agus oibleagáidí ar 
na gníomhaithe éagsúla;

- Sainmhíniú ar liostaí de chógais leighis agus feistí leighis riachtanacha;
- Agus, den chéad uair, comhshainiú ar ghanntanas (shortage) cógais leighis fhíor-

riachtanacha a theastaíonn go géar ó Pharlaimint na hEorpa.

Mar a d’iarr an Pharlaimint ina rún maidir leis an ‘Easpa táirgí íocshláinte – conas déileáil le 
fadhb atá ag teacht chun cinn’, is den riachtanas é go dtabharfaidh údaráis sláinte na hEorpa 
comhshainmhíniú ar ghanntanas, agus ar an soláthar agus ar an éileamh, ós rud é nach 
bhféadfar teacht ar réitigh iomchuí go dtí go mbeidh sainmhíniú comhchoiteann ar an bhfadhb 
ann. Tá ár dtogra ag teacht leis na tograí ón nGníomhaireacht agus HMA.

Tá gá freisin le struchtúir shoiléire institiúideacha a bheith ag an Eoraip amhail grúpaí 
stiúrtha, ag a mbeidh forléargas cothrománach ar fheidhmiú shlabhra táirgthe agus soláthair 
na gcógas leighis agus na bhfeistí leighis, lenar féidir freagairtí ar staideanna éigeandála a 
chomhordú ina seachnaítear freagairtí aontaobhacha agus gearrthéarmacha amhail na cinn sin 
le linn phaindéim COVID-19. Is é an rud is tábhachtaí i gcásanna den sórt seo ná eolas uile na 
mBallstát, institiúidí an Chomhphobail agus an tionscail a chomhordú agus a chomhroinnt 
chun aghaidh a thabhairt orthu. Ní mór ról na ngairmithe sláinte sna grúpaí sin a neartú. 

Chun go mbeifear in ann freagairt ar éigeandálaí, ní mór a bheith ullamh agus gníomhú, a 
mhéid is féidir, chun ganntanais a chosc.

Is léir nach bhféadfaidh an rialachán seo leis féin fadhb ilsrathach amhail ganntanais a 
réiteach. Tá roinnt tionscnamh seolta cheana féin ag Straitéis Chógaisíochta na hEorpa a 
shaothrófar tuilleadh sna blianta amach romhainn agus ba cheart go gcuideodh na tionscnaimh 
sin le freagairt chuimsitheach a thabhairt ar an bhfadhb, ó thaobh inacmhainneacht na gcógas 
leighis, fheidhmiú an mhargaidh, na hiomaíochta, socrú praghasanna, etc., de.

Mar sin féin, is ionstraim úsáideach é an rialachán seo lenar féidir, agus nach mór, 
trédhearcacht a áirithiú i bhfeidhmiú an tslabhra soláthair, agus réitigh a sholáthar chun 
faireachán níos fearr a dhéanamh ar an slabhra, chun nach mbeidh ganntanais ann, rud a 
d’fhéadfadh a bheith ríthábhachtach i gcás éigeandálaí sláinte.

Dá bhrí sin, an togra chun an bunachar sonraí Eorpach um sholáthar cógas leighis a bhunú, is 
togra é a eascraíonn as an iarraidh a rinneadh sa rún thuasluaite ón bParlaimint an slabhra 
soláthair agus an trédhearcacht ina thaobh a neartú. Togra a chuireann le tionscnaimh amhail 
CISMED,  tionscadal de chuid an Aontais atá á mhaoiniú ag Fís Eorpach, ina dtugtar 
ceachtanna úsáideacha maidir le conas córas rialaithe agus faireacháin ar shlabhra soláthair 
cógas leighis a chur chun feidhme. 

Más mian linn ganntanais a sheachaint, ní mór dúinn an trédhearcacht a fheabhsú, trí úsáid a 
bhaint as uirlisí a chuireann ar ár gcumas fios a bheith againn faoi na stoic atá againn, faoin 
áit a bhfuil siad, faoina mbainistiú agus cros-seiceáil a dhéanamh ar na sonraí sin ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach chun teacht ar réitigh, agus sonraí á n-úsáid, 
chun réamhaisnéisí a chur ar fáil agus fadhbanna a d’fhéadfadh a bheith ann a thuar.
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Ar an gcaoi sin, déantar córas ina bhfuil dhá sraith a fhorbairt: sraith náisiúnach, ina mbeidh 
bunachar sonraí ar leibhéal an Bhallstáit arna bhainistiú ag an údarás inniúil náisiúnta; agus 
sraith Eorpach, arna bhainistiú ag EMA, ina léirítear sonraí ó bhunachair sonraí náisiúnta. A 
bhuí leis sin, ba cheart go gcuirfeadh sé sin ar ár gcumas soláthar agus éileamh, sreafaí, 
méideanna agus éilimh ó dháileoirí, cógaslanna agus cógaslanna ospidéil nach bhfuil 
comhlíonta a aithint.

Agus is amhlaidh gur tráth iomchuí é, agus gur féidir linn brath ar chistí comhphobail faoin 
tSaoráid Téarnaimh agus Athléimneachta agus faoi Ionstraim EU4Health chun ár gcórais 
sláinte a neartú, lena n-áirítear ár gcórais faireacháin.

I bhfianaise mhéid an togra, tá go leor ama curtha ar leataobh chun é a chur chun feidhme (4 
bliana tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin).

Ina theannta sin, mheasamar gur gá an chuid sin a bhaineann le hullmhacht i gcás éigeandála a 
neartú, ós rud é gur chuid de theideal an togra le haghaidh rialacháin í, agus nach ndéantar 
forbairt leordhóthanach ar an gcuid sin sa téacs féin. Dá bhrí sin, tá molta againn go 
dtionólfadh na grúpaí stiúrtha agus an tascfhórsa cruinnithe maidir le hullmhacht i gcás 
éigeandála agus ní hamháin i gcás ina mbeidh éigeandáil ann. 

Mheasamar freisin, ar an dul céanna, gur gá don Ghníomhaireacht liosta de chógais leighis 
bhunriachtanacha a chur le chéile a bheidh bunaithe ar Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales [Liosta Eiseamlárach de na Cógais Bhunriachtanacha] na hEagraíochta Domhanda 
Sláinte do dhaoine fásta agus do phobail phéidiatracha. Ina theannta sin, maidir leis na liostaí 
riachtanacha, mheasamar gurbh iomchuí catagóirí éagsúla a bheith iontu ina mbeadh leibhéil 
éagsúla tosaíochta idir na cógais leighis a shainaithnítear gur cógais leighis riachtanacha iad. 

Ar an gcaoi chéanna, ba cheart na naisc idir an grúpa stiúrtha um chógais leighis agus an 
tascfhórsa a neartú, agus ba cheart a gcuid oibre a chur san áireamh agus liosta na gcógas 
leighis riachtanach á dhréachtú agus/nó á nuashonrú.

Ina theannta sin, ba cheart aird a thabhairt ar an gcuid a bhaineann leis an tréidliacht. Mar a 
luadh thuas, is minic gurb ionann na miocróib a dhéanann ainmhithe agus daoine a 
ionfhabhtú, i ngeall air sin ní leor na hiarrachtaí a dhéantar in earnáil amháin chun an fhadhb a 
chosc nó a dhíothú. Dá bhrí sin, táimid den tuairim gur gá sineirgí an Ghrúpa Stiúrtha um 
Chógais Leighis agus sineirgí an Choiste um Tháirgí Íocshláinte d'Úsáid Tréidliachta a neartú 
ionas go rachfar i gcomhairle leis an ngrúpa sin aon uair a bhíonn nasc idir éigeandáil agus 
zónóis.

Maidir le táirgí leighis, táimid ag iarraidh cur chuige faichilleach a choinneáil toisc nár 
thíolaic an Coimisiún measúnú tionchair mar gheall ar an bpráinn a bhain leis na dtograí i 
bpacáiste an Aontais Sláinte. Dá bhrí sin, agus ós rud é nach dtagann feistí leighis faoi 
shainordú bunaidh na Gníomhaireachta agus nach bhfuil comhlacht eolaíoch ná taithí 
leordhóthanach aici cé is moite den taithí atá faighte sa phaindéim seo, mheasamar go raibh sé 
réasúnta gan dul thar an méid a bhí molta ag an gCoimisiún i dtaca le comhordú i gcás 
éigeandála.

Dá bhrí sin, sa togra seo, agus sna leasuithe a tugadh isteach, rinneamar iarracht chun gur fusa 
a bheidh sé don Ghníomhaireacht gníomhú ar bhealach níos tapúla agus níos sábháilte i 
gcásanna éigeandála, agus oibriú ar bhealach níos comhordaithe leis na Ballstáit, agus leis an 
tionscal freisin. Dá mbeadh a leithéid de rialachán i bhfeidhm roimh an bpaindéim, i gcás 
roinnt saincheisteanna amhail ganntanais nó formheas cóireálacha nua, is tapúla a bheadh sé 
déileáil leo.
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