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Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 114 de,

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le 
táirgí foirgníochta a mhargú1 (an Rialachán maidir le Táirgí Foirgníochta – RTF),

– ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear 
Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 
2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle2 (an Rialachán um Chaighdeánú),

– ag féachaint do mheastóireacht an Choimisiúin an 24 Deireadh Fómhair 2019 ar 
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí 
foirgníochta a mhargú (SWD(2019)1770),

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoimisiún an 24 Deireadh Fómhair 2019 maidir le 
toradh na meastóireachta ar ábharthacht na gcúraimí a leagtar amach in Airteagal 31(4) 
a fhaigheann maoiniú ón Aontas de bhun Airteagal 34(2) den Rialachán (AE) 
Uimh. 305/2011 ó Parlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena 
leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus 
lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle (COM(2019)0800),

1 IO L 88, 4.4.2011, lch. 5.
2 IO L 316, 14.11.2012, lch. 12



– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/1020 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le faireachas margaidh ar tháirgí agus 
comhlíonadh táirgí agus lena leasaítear Treoir 2004/42/CE agus Rialacháin (CE) 
Uimh. 765/2008 agus (AE) Uimh. 305/20111,

– ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus 
maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear 
Rialachán (CEE) Uimh. 339/932,

– ag féachaint do Chinneadh Uimh. 768/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le creat comhchoiteann chun táirgí a mhargú, agus 
lena n-aisghairtear Cinneadh 93/465/CEE ón gComhairle3,

– ag féachaint do Rialachán (AE) 2019/515 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 19 Márta 2019 maidir le haitheantas frithpháirteach earraí atá ar an margadh go 
dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 764/20084,

– ag féachaint dá rún an 21 Deireadh Fómhair 2010 maidir le todhchaí an chaighdeánaithe 
Eorpaigh5,

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Samhain 2016 maidir le fuinneamh 
glan do gach Eorpach (COM(2016)0860),

– ag féachaint don Chomhaontú Glas don Eoraip (COM(2019)0640),

– ag féachaint don teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Márta 2020 maidir le Plean 
Gníomhaíochta nua don Gheilleagar Ciorclach i gcomhair Eoraip níos glaine agus níos 
iomaíche (COM(2020)0098),

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta, mar aon le hAirteagal 1 (1)(e) de 
chinneadh ó Chomhdháil na nUachtarán an 12 Nollaig 2002 maidir leis an nós imeachta 
i gcomhair údarú a dheonú chun tuarascálacha féintionscnaimh a tharraingt suas agus 
Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an gCinneadh sin,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 
an Tomhaltóra (A9-0012/2021),

A. de bhrí go bhfuil 18 milliún duine fostaithe go díreach in earnáil na foirgníochta san 
Eoraip, agus gurb ionann an earnáil agus 9 % de OTI6;

B. de bhrí gurb é cuspóir an Rialacháin maidir le Táirgí Foirgníochta (RTF) deireadh a 
chur le bacainní teicniúla ar thrádáil táirgí foirgníochta chun a saorghluaiseacht sa 
mhargadh inmheánach a fheabhsú agus chun a áirithiú go bhfuil na táirgí sin oiriúnach 

1 IO L 169, 25.6.2019, lch. 1.
2 IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.
3 IO L 218, 13.8.2008, lch. 82.
4 IO L 91, 29.3.2019, lch. 1.
5 IO C 70 E, 8.3.2012, lch. 56.
6 An Coimisiún Eorpach, ‘Earnáil foirgníochta na hEorpa’ – Comhpháirtí domhanda, 

2016.



don úsáid atá beartaithe dóibh agus go gcomhlíonann siad a bhfeidhmíocht dhearbhaithe 
agus gnéithe sláinte, sábháilteachta agus comhshaoil a bhaineann lena n-úsáid á gcur 
san áireamh, gan beann ar an áit a monaraítear iad;

C. de bhrí gur léiríodh go bhfuil an córas Eorpach rialála teicniúla agus caighdeánaithe ina 
spreagadh don iomaíochas agus don nuálaíocht, agus go rannchuidíonn sé le 
sábháilteacht tomhaltóirí agus rátaí timpiste a laghdú ag an am céanna, rud a fhágann 
gur tagarmharc domhanda iad caighdeáin AE;

D. de bhrí go bhfuil deacrachtaí ag baint le caighdeáin chomhchuibhithe a ghlacadh go 
mall agus le neamh-lua na gcaighdeán comhchuibhithe toisc nach bhfuil an próiseas 
glactha ag coinneáil suas le forbairtí san earnáil, rud a chruthaíonn neamhchinnteacht do 
ghnólachtaí; de bhrí gur cruthaíodh ceanglais bhreise do tháirgí foirgníochta ar leibhéal 
na mBallstát mar gheall ar easpa caighdeán comhchuibhithe agus cineál neamhiomlán 
na gcaighdeán atá ann, rud a chuireann bac ar shaorghluaiseacht na dtáirgí sin sa 
mhargadh aonair; de bhrí gur féidir leis na ceanglais sin dochar a dhéanamh do 
thomhaltóirí agus do Bhallstáit agus a bhfreagrachtaí maidir le sábháilteacht 
struchtúrach, sláinte, cosaint an chomhshaoil, ábhair eile a bhaineann le foirgníocht 
agus cosaint tomhaltóirí á gcomhlíonadh acu;

E. de bhrí gur cheart na rialacha maidir le hoibreacha foirgníochta a leagann na Ballstáit 
síos a cheapadh agus a chur chun feidhme ar bhealach a rathaíonn sábháilteacht oibrithe 
agus tomhaltóirí agus nach ndéanann dochar don chomhshaol, rud a bhféadfadh 
tionchar a bheith aige ar na ceanglais do tháirgí foirgníochta;

F. de bhrí gurb ionann na costais chomhlíonta RTF agus 0.6 % go 1.1 % de láimhdeachas 
na hearnála foirgníochta, a íocann monaróirí den chuid is mó, rud a d’fhéadfadh a 
bheith ina ualach trom ar FBManna; 

1. á chur in iúl gur geal léi meastóireacht agus athbhreithniú leanúnach an Choimisiúin ar 
RTF, lena bhféachtar le haghaidh a thabhairt tuilleadh ar bhacainní sa mhargadh 
inmheánach do tháirgí foirgníochta agus cur le cuspóirí an Chomhaontaithe Ghlais don 
Eoraip agus an Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach, agus forbairtí 
teicneolaíocha agus nuálaíocht á gcur san áireamh;

2. á thabhairt chun suntais go bhfuil sainiúlacht shonrach ag RTF, atá éagsúil ó 
phrionsabail ghinearálta an Chreata Reachtaigh Nua (CRN), go príomha toisc nach 
ndéantar chomhchuibhiú le haon ceanglais shonracha nó íosleibhéil sábháilteachta do 
tháirgí foirgníochta, ach ina ionad sin go sainítear teanga theicniúil choiteann, arb 
ionann í do gach táirge foirgníochta a thagann faoi RTF, chun measúnú a dhéanamh ar 
fheidhmíocht táirgí foirgníochta sa bhreis ar a bpríomhthréithe bunúsacha, a leagtar síos 
i sonraíochtaí teicniúla comhchuibhithe;

3. á thabhairt chun suntais go n-áirítear le RTF reatha saorchúrsaíocht táirgí foirgníochta 
laistigh den Aontas, agus gur ag na Ballstáit a fhanann rialú ar na rialacha maidir le 
hoibreacha foirgníochta; ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, go gceanglaítear le rialacha 
na mBallstát go ndearfaí oibreacha foirgníochta, agus go gcuirfí i gcrích iad, ionas nach 
ndéantar dochar do shábháilteacht daoine, d’ainmhithe clóis nó do réadmhaoin nó nach 
ndéantar damáiste don chomhshaol; á chur i bhfios gur gnách tionchar a bheith ag 
feidhmíocht na dtáirgí foirgníochta a chomhtháthaítear sna hoibreacha ar na rialacháin 
foirgníochta a leagtar síos ar leibhéal na mBallstát;



Teanga theicniúil choiteann, lena n-áirítear caighdeáin

4. ag tabhairt dá haire go sainítear an teanga theicniúil choiteann, arna thabhairt isteach le 
RTF, i gcaighdeáin Eorpacha chomhchuibhithe, agus i nDoiciméid Eorpacha um 
Measúnú (EADanna) do tháirgí nach gcumhdaítear, nó nach gcumhdaítear ina n-
iomláine, le caighdeáin chomhchuibhithe chun aghaidh a thabhairt ar cheanglais 
feidhmíochta na mBallstát; á aithint gurb iad an Coiste Eorpach um Chaighdeánú 
(CEN) agus an Coiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil (CENELEC) na 
heagraíochtaí inniúla maidir le caighdeáin chomhchuibhithe a dhréachtú, agus gurb iad 
an Eagraíocht Eorpach um Measúnú Teicniúil (EOTA) agus na Chomhlachtaí um 
Measúnú Teicniúil (TABanna) atá freagrach as EADanna a ullmhú;

5. á thabhairt chun suntais go bhfuil úsáid caighdeán comhchuibhithe éigeantach faoi RTF, 
murab ionann agus reachtaíocht eile an Chreata Reachtaigh Nua, rud a éilíonn córas 
glactha éifeachtach chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais an tionscail, chun na 
cleachtais is éifeachtaí sa tionscal a léiriú, chun bealaí a réiteach don nuálaíocht, chun 
coinneáil suas le forbairtí teicneolaíochta, chun soiléireacht dhlíthiúil agus machaire 
comhréidh do FBManna a áirithiú agus chun riachtanais rialála na mBallstát a 
chomhlíonadh; á iarraidh ar an gCoimisiún, chuige sin, rannpháirtíocht ghníomhach an 
tionscail agus na ngeallsealbhóirí ábhartha a áirithiú chun a áirithiú go mbeidh na 
caighdeáin nua chomh hábhartha agus is féidir; ag tabhairt dá haire a thábhachtaí atá 
rannpháirtíocht ghníomhach na mBallstát sa phróiseas um chaighdeánú;

6. á chur in iúl gur cúis bhuartha di nár eisíodh ach 12 chaighdeán nua de na 
444 gcaighdeán comhchuibhithe atá ann cheana do tháirgí foirgníochta tar éis glacadh 
RTF; á chreidiúint go bhfuil an t-am is gá chun caighdeáin a fhorbairt agus a lua, an 
riaráiste maidir leis na caighdeáin atá ann cheana (acquis RTF) a athbhreithniú agus a 
nuashonrú, an easpa soiléireachta dlíthiúla sa chreat reachtach reatha agus an easpa 
idirphlé fiúntach idir na comhpháirtithe uile a bhfuil baint acu leis an bpróiseas faoi 
láthair ar na fadhbanna is suntasaí a bhaineann le cur chun feidhme RTF;

7. á thabhairt chun suntais nach gcumhdaíonn líon suntasach caighdeán na buncheanglais 
uile is gá ina n-iomláine chun táirgí foirgníochta a úsáid in oibreacha foirgníochta; á 
chur in iúl gur cúis bhuartha di, mar thoradh i bpáirt ar an gcomhchuibhiú a bheith 
neamhiomlán, go bhfuil ceanglais náisiúnta bhreise agus marcanna náisiúnta 
éigeantacha ann do tháirgí foirgníochta, rud a chruthaíonn bacainní gan údar, a 
dhéanann an margadh inmheánach a ilroinnt agus a lagú agus a chruthaíonn 
éiginnteachtaí dlíthiúla do ghnólachtaí, tógálaithe, conraitheoirí, pleanálaithe agus 
ailtirí, agus go bhféadfadh rioscaí sábháilteachta a bheith mar thoradh air sin 
d’oibreacha foirgníochta;

8. á iarraidh go práinneach ar an gCoimisiún réiteach tapa agus inmharthana a fháil chun 
próisis chaighdeánaithe a fheabhsú agus chun deireadh a chur le riaráiste na gcaighdeán 
nach bhfuil luaite; ag tacú, ina leith sin, le meascán de bhearta gearrthéarmacha chun 
dul i ngleic leis an riaráiste agus le heasnaimh rialála chomh maith le bearta 
fadtéarmacha chun feabhas a chur ar an bpróiseas chun an teanga theicniúil choiteann a 
shainiú trí bhíthin caighdeáin chomhchuibhithe chuimsitheacha;

9. á thabhairt chun suntais gur gá aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhaineann le 
caighdeáin chomhchuibhithe a fhorbairt ag gach céim den phróiseas ullmhúcháin; á 
iarraidh ar an gCoimisiún dul i ndlúthchomhairle leis na geallsealbhóirí ábhartha uile le 



linn na céime ullmhúcháin, i gcomhréir leis an Rialachán um Chaighdeánú, agus á chur 
i bhfáth a thábhachtaí atá ionadaíocht chothrom agus trédhearcacht agus oscailteacht na 
bpáirtithe uile lena mbaineann chun teacht ar réitigh inoibrithe; á thabhairt chun suntais 
gur gá a áirithiú go mbeidh na hiarrataí ar chaighdeánú a eisíonn an Coimisiún ar 
ardcháilíocht agus gur gá treoir shoiléir phragmatach a chur ar fáil; ag spreagadh an 
Choimisiúin freisin treoirlínte cuimsitheacha cothrománacha a fhorbairt do 
chomhlachtaí um chaighdeánú ina leagfar amach struchtúr agus riachtanais na 
gcaighdeán uile; á mholadh tréimhsí ama a bheidh sainithe go soiléir a leagan amach 
don Choimisiún chun measúnú a dhéanamh ar na caighdeáin ullmhaithe agus 
spriocdhátaí soiléire a shainiú do gach páirtí chun tuilleadh athbhreithnithe a áirithiú i 
gcás ina bhfaighfear amach nár cloíodh le hiarraidh ar chaighdeánú nó le RTF; á mheas 
go bhfuil sé tábhachtach raon feidhme na gcaighdeán a shainmhíniú ar bhealach níos 
beaichte ionas go mbeidh treoir shoiléir ag monaróirí nuair a dhearbhaíonn siad go 
dtagann a dtáirgí faoin raon feidhme;

10. á chreidiúint, toisc go bhfuil caighdeáin riachtanach i gcomhthéacs RTF agus toisc go 
meastar gur cuid de reachtaíocht an Aontais iad, gur cheart téacs na gcaighdeán 
comhchuibhithe a eisítear a bheith ar fáil i dteangacha uile an Aontais; á thabhairt chun 
suntais gur gá a áirithiú go mbeidh rochtain ar aistriúchán ardcháilíochta gan aon 
chostas breise agus gur gá feabhas a chur ar rannpháirtíocht na gcomhlachtaí náisiúnta 
um chaighdeánú i bpróiseas an aistriúcháin; á iarraidh ar an gCoimisiún tacú tuilleadh 
leis na socruithe airgeadais d’aistriúchán na gcaighdeán comhchuibhithe, agus na 
socruithe sin a shimpliú tuilleadh;

11. á chur in iúl gur cúis bhuartha di gur áiríodh in RTF an modh malartach do tháirgí nach 
gcumhdaítear nó nach gcumhdaítear ina n-iomláine le caighdeáin chomhchuibhithe 
chun go bhféadfadh táirgí nuálacha dul isteach sa mhargadh ach nach mbaineann an 
chuid is mó de EADanna le táirgí nuálacha; 

12. á chreidiúint, mar thoradh air sin, go bhfuil tearcfheidhmíocht reatha chóras an 
caighdeánaithe ar cheann de na tosca a fhágann go bhfuil méadú ag teacht ar úsáid 
bhealach EOTA mar mhodh malartach caighdeánaithe;

13. á thabhairt chun suntais a fhaide agus a chostasaí atá bealach EOTA, nach bhfuil 
oiriúnach do FBManna agus, den chuid is mó, nach bhfuil sé inacmhainne ach do 
ghníomhaithe móra sa mhargadh; á chur i bhfáth, in ainneoin gur gá feabhas ginearálta a 
chur ar an bpróiseas um chaighdeánú, go bhféadfadh an nós imeachta atá ann faoi 
láthair chun EADanna a fhorbairt a bheith ina chuidiú mar bhealach forlíontach chun 
forbairt táirgí nuálacha agus rannpháirtíocht FBManna a spreagadh, ach gur gá aghaidh 
a thabhairt freisin ar sprioc na monaróirí táirgí nuálacha a chur ar an margadh a luaithe 
is féidir agus ceanglais táirgí an Aontais á n-urramú ag an am céanna, agus nár cheart 
breathnú air mar rogha mhalartach bhuan ar an gcóras um chaighdeánú;

14. á chur i bhfios go láidir go bhféadfadh teanga theicniúil choiteann a bheith ina cuidiú 
maidir le geilleagar ciorclach a chur chun cinn toisc go gcumasófar léi feidhmíocht 
táirgí foirgníochta a dhearbhú ar bhealach coiteann; á mheas gur cheart díriú níos mó ar 
chaighdeáin ar féidir leo cabhrú le geilleagar ciorclach a chur chun cinn san Eoraip;

Marcáil CE agus Dearbhú Feidhmíochta (DoP)

15. ag tabhairt dá haire gur bealach é marcáil CE chun go bhféadfar táirgí foirgníochta a 



chuirtear ar an margadh go dlíthiúil i mBallstát amháin a mhargú ar chríoch aon 
Bhallstáit eile; á chur in iúl, áfach, gur cúis bhuartha di, os rud é go bhfuil marcáil CE 
faoi RTF éagsúil ó reachtaíocht eile an Chreata Reachtaigh Nua toisc gur 
d’fheidhmíocht an táirge amháin a thagraíonn marcáil CE faoi RTF agus ní dá 
chomhréireacht le ceanglais táirge sonracha, go bhféadfadh an difríocht sin i chur 
chuige ó reachtaíocht eile an Chreata Reachtaigh Nua mearbhall a chruthú maidir le 
marcáil CE agus go bhféadfaí a luach a laghdú; á thabhairt chun suntais, ina leith sin, go 
bhfuil forluí san fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt le marcáil CE agus leis an Dearbhú 
Feidhmíochta (DoP); á chreidiúint go gcruthaíonn an dúbláil sin ualaí breise riaracháin 
agus costais bhreise nach bhfuil gá leo do ghnólachtaí agus gur cheart aghaidh a 
thabhairt orthu, lena n-áirítear trí úsáid níos fearr a bhaint as réitigh dhigiteacha;

16. á chur in iúl gurb oth léi go dtuigtear go mícheart gur marc cáilíochta é marcáil CE faoi 
RTF agus nach gcinntear leis an bhfuil táirge foirgníochta sábháilte nó an bhféadfaí é a 
úsáid in oibreacha foirgníochta; á chreidiúint go bhfuil gá le breis réiteach chun faisnéis 
bheacht agus shoiléir a chur ar fáil d’úsáideoirí deiridh maidir le cineál marcáil CE, 
maidir le sábháilteacht táirgí foirgníochta agus maidir lena mhéid a chomhlíonann siad 
ceanglais náisiúnta maidir le sábháilteacht foirgneamh agus oibreacha foirgníochta;

17. á iarraidh ar an gCoimisiún breithniú agus measúnú críochnúil a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht RTF a fheabhsú de réir a chéile trí oibleagáidí breise faisnéise agus 
ceanglais bhreise feidhmíochta táirgí a chur san áireamh ann maidir le gnéithe sláinte, 
sábháilteachta agus comhshaoil tar éis measúnú tionchair a dhéanamh agus measúnú a 
dhéanamh ar riachtanais rialála an Aontais agus na mBallstát maidir le gach catagóir 
táirgí; á iarraidh ar an gCoimisiún, thairis sin, meastóireacht a dhéanamh i dtaobh cén 
cur chuige a bheadh éifeachtach do RTF;

18. ag tabhairt dá haire an easpa digitithe in earnáil na foirgníochta agus ag cur béim ar a 
thábhachtaí atá sé leas iomlán a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha, lena bhféadfaí 
faisnéis shoiléir, thrédhearcach agus iontaofa a chur ar fáil d’oibreoirí eacnamaíocha 
agus d’úsáideoirí deiridh, lena dtabharfaí aghaidh ar an bhforluí i gceanglais faisnéise 
agus lena gcuirfí ar chumas údaráis um fhaireachas margaidh a ngníomhaíochtaí a 
dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí; á iarraidh ar an gCoimisiún meastóireacht a 
dhéanamh ar na tairbhí a bhaineann le teicneolaíochtaí den sórt sin a úsáid agus réitigh a 
fhorbairt i dtreo comhtháthú cliste na sonraí atá ann cheana ar féidir iad a úsáid i gcórais 
faisnéise éagsúla;

19. á chreidiúint go bhféadfadh réitigh dhigiteacha feabhas a chur ar thrédhearcacht 
mhargadh na dtáirgí foirgníochta agus cruinneas agus iontaofacht na faisnéise a 
sholáthraítear in DoP a áirithiú, chomh maith le hinchomparáideacht táirgí foirgníochta 
a éascú bunaithe ar a bhfeidhmíocht dhearbhaithe, lena n-áirítear sábháilteacht agus 
feidhmíocht chomhshaoil, rud a fhágfadh go mbeadh oibreoirí eacnamaíocha agus 
úsáideoirí deiridh in ann tairbhe a bhaint as an bhfaisnéis a sholáthraíonn monaróirí trí 
mheasúnú agus comparáid thapa a dhéanamh ar cheanglais le haghaidh oibreacha 
foirgníochta leis an bhfaisnéis a sholáthraítear in DoP;

20. á chur i bhfáth gur gá feasacht a ardú i measc oibreoirí eacnamaíocha, go háirithe 
FBManna agus micrifhiontair, maidir le marcáil CE agus le DoP, lena n-áirítear tríd an 
tairseach aonair dhigiteach; á chreidiúint go gcuirfeadh cur chuige den sórt sin leis an 
muinín i gcomhchuibhiú an Aontais agus cáilíocht na gcaighdeán comhchuibhithe agus 
go mbeadh sé ina chuidiú maidir le hilroinnt an mhargaidh aonair a laghdú; á thabhairt 



chun suntais go bhfuil ról tábhachtach ag Pointí Teagmhála náisiúnta do Tháirgí 
Foirgníochta (PCPC) maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a chur ar an eolas faoi chur i 
bhfeidhm RTF agus faisnéis iontaofa a sholáthar faoi fhorálacha laistigh de chríoch 
Ballstáit maidir leis na ceanglais d’oibreacha foirgníochta is infheidhme don úsáid 
bheartaithe do gach táirge foirgníochta; á mholadh go ndéanfaí breis iarrachtaí chun 
feasacht a ardú maidir leis na pointí teagmhála seo, toisc nach raibh ach 57 % de 
gheallsealbhóirí ar an eolas fúthu in 2018;

Faireachas margaidh

21. á chur in iúl gur cúis bhuartha di nach bhfuil an faireachas margaidh do tháirgí 
foirgníochta leordhóthanach ná éifeachtach, dar le lucht an tionscail; ag cur béim ar an 
bhfíoras go mbaineann staid den sórt sin an bonn ón machaire comhréidh d’oibreoirí 
eacnamaíocha a chomhlíonann an reachtaíocht, chun tairbhe trádálaithe bradacha nach 
gcomhlíonann í; á chur i bhfios go bhféadfadh méadú ar tháirgí nach gcomhlíonann a 
bhfeidhmíocht dhearbhaithe a bheith mar thoradh ar fhaireachas margaidh lag agus 
neamhréireach, rud a chuirfeadh úsáideoirí deiridh i mbaol;

22. á iarraidh ar na Ballstáit Rialachán (AE) 2019/1020 a chur chun feidhme ina iomláine, a 
bhfuil sé mar aidhm aige faireachas margaidh ar tháirgí atá cumhdaithe ag reachtaíocht 
comhchuibhithe an Aontais a neartú, lena n-áirítear RTF, agus lena mbunaítear an creat 
um chomhar le hoibreoirí eacnamaíocha; á chur i bhfáth gur gá go ndéanfadh na 
húdaráis náisiúnta um fhaireachas margaidh rialacha nua a fhorfheidhmiú ar bhealach 
comhsheasmhach, comhchuibhithe agus aonfhoirmeach agus go mbeadh comhar 
trasteorann feabhsaithe ann chun na críche sin chun machaire comhréidh a áirithiú in 
earnáil na foirgníochta agus iomaíocht chóir a áirithiú i margadh an Aontais;

23. á mheabhrú go bhfuil ceanglas ar na Ballstáit faoi Rialachán (AE) 2019/1020 na 
hacmhainní airgeadais, daonna agus teicniúla is gá a chur ar fáil d’údaráis um 
fhaireachas margaidh, agus a áirithiú go bhfuil a ndóthain saineolais agus inniúlachtaí 
acu; ag spreagadh na mBallstát chun feabhas a chur ar an gcomhar i measc a n-údarás 
faireachais margaidh, lena n-áirítear ar an leibhéal trasteorann, agus chun líon, 
éifeachtúlacht agus éifeachtacht seiceálacha a fheabhsú chun a bheith in ann táirgí 
foirgníochta nach bhfuil i gcomhréir lena bhfeidhmíocht dhearbhaithe a shainaithint 
agus a gcúrsaíocht sa mhargadh aonair a chosc;

24. á iarraidh ar an gCoimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh go pras faoi 
Rialachán (AE) 2019/1020 chun feidhmíocht na n-údarás faireachais margaidh a ailíniú 
tuilleadh trí shainiú a dhéanamh ar choinníollacha aonfhoirmeacha seiceálacha, ar 
chritéir chun minicíocht na seiceálacha agus ar mhéid na samplaí atá le seiceáil a 
chinneadh i ndáil le táirgí nó catagóirí táirgí ar leith, agus trí thagarmharcanna agus 
teicnící a leagan síos do sheiceáil ar tháirgí comhchuibhithe, agus aird chuí á tabhairt ar 
shainiúlachtaí na n-earnálacha lena mbaineann, lena n-áirítear táirgí foirgníochta, agus 
ar an tionchar ar RTF athbhreithnithe; ag tabhairt dá haire go bhfuil ról tábhachtach ag 
Líonra an Aontais um Chomhlíonadh Táirgí agus ag grúpaí comhair riaracháin (AdCos) 
maidir le comhordú agus comhar struchtúrtha a áirithiú idir údaráis forfheidhmiúcháin 
na mBallstát agus an Coimisiún agus maidir le cleachtais faireachais margaidh a 
shruthlíniú chun go mbeidh siad níos éifeachtaí;

25. á mheas go bhfuil sé ríthábhachtach go gcomhoibreoidh na húdaráis náisiúnta um 
fhaireachas margaidh atá freagrach as táirgí foirgníochta go dlúth leis na húdaráis 



rialaithe foirgnimh náisiúnta chun cur chuige caolchúiseach a áirithiú maidir le 
comhréireacht na dtáirgí foirgníochta a úsáidtear in oibreacha foirgníochta leis an 
bhfeidhmíocht dhearbhaithe nó leis an úsáid bheartaithe, agus chun a gcomhréireacht le 
rialachán foirgníochta a áirithiú, agus ar an gcaoi sin, cosaint a ráthú do shláinte agus do 
shlándáil oibrithe a úsáideann táirgí foirgníochta agus úsáideoirí oibreacha foirgníochta;

26. á chur i bhfáth gur cheart go nglacfadh na Ballstáit freagracht agus forálacha náisiúnta 
maidir le hoibreacha foirgníochta á dtabhairt isteach acu, lena n-áirítear ceanglais a 
bhaineann le sábháilteacht foirgneamh agus oibreacha foirgníochta á dtógáil, á 
gcothabháil agus á scartáil, trí ghnéithe eile atá tábhachtach do leas an phobail a chur 
san áireamh, amhail sláinte, sábháilteacht agus slándáil oibrithe agus cosaint an 
chomhshaoil;

27. á thabhairt chun suntais go bhfuil méadú tagtha ar dhíolacháin ar líne in earnáil na 
foirgníochta; á thabhairt chun suntais gur gá faireachas margaidh éifeachtach ar tháirgí 
foirgníochta a dhíoltar ar líne a áirithiú, go háirithe na táirgí sin a cheannaítear ó 
oibreoirí eacnamaíocha neamh-AE, toisc go bhféadfadh sé nach gcomhlíonfadh siad 
reachtaíocht an Aontais agus go bhféadfadh tionchar a bheith acu, dá bhrí sin, ar 
cháilíocht agus ar shábháilteacht na n-oibreacha foirgníochta, chun a áirithiú go bhfuil 
táirgí foirgníochta atá i gcúrsaíocht sa mhargadh aonair i gcomhréir lena bhfeidhmíocht 
dhearbhaithe nó lena n-úsáid bheartaithe, beag beann ar a n-áit tionscnaimh; á chur i 
bhfios go láidir go bhféadfadh ról a bheith ag margaí ar líne i ndáil leis sin;

28. á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé leibhéal aonfhoirmeach feidhmíochta a 
áirithiú do chomhlachtaí dá dtugtar fógra a dhéanann measúnuithe ar fheidhmíocht 
táirgí foirgníochta, ionas go ndéanfar a bhfeidhmeanna ar an leibhéal céanna agus faoi 
na coinníollacha céanna; ag tabhairt dá haire, i ndáil leis sin, an ról atá ag saoráidí 
tástála an Aontais a tugadh isteach le Rialachán (AE) 2019/1020 maidir le rannchuidiú 
le hacmhainneacht saotharlainne a fheabhsú, chomh maith le hiontaofacht agus 
comhsheasmhacht na tástála a áirithiú, chun críocha faireachais mhargaidh ar fud na 
mBallstát;

29. á chur i bhfáth gur gá feabhas a chur ar sholáthar agus ar mhalartú faisnéise maidir le 
substaintí i dtáirgí foirgníochta a d’fhéadfadh a bheith contúirteach agus an comhar le 
bunachair sonraí na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán a neartú i gcomhréir leis an 
reachtaíocht atá ann faoi láthair;

30. á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint d’fhaireachán éifeachtach a dhéanamh ar bhacainní 
sa mhargadh inmheánach nach bhfuil údar leo a eascraíonn as bearta rialála náisiúnta 
agus leanúint d’aghaidh a thabhairt orthu; á chur i bhfáth go bhfuil gá le hidirphlé agus 
comhar feabhsaithe idir an Coimisiún agus na Ballstáit chun dul i ngleic le cleachtais a 
chuireann bac ar shaorghluaiseacht táirgí foirgníochta sa mhargadh inmheánach, amhail 
úsáid leanúnach marcanna náisiúnta agus deimhnithe breise do tháirgí foirgníochta;

Inbhuanaitheacht i dtáirgí foirgníochta

31. á thabhairt chun suntais an gá foriomlán atá ann le haistriú chuig geilleagar 
inbhuanaithe agus níos ciorclaí ó thaobh foinsiú, monarú, athúsáid agus athchúrsáil 
táirgí foirgníochta agus a n-úsáid in oibreacha foirgníochta; á chur i bhfáth gur gá 
feabhas a chur ar inbhuanaitheacht táirgí foirgníochta agus ar infhaighteacht táirgí agus 
ábhar tánaisteacha agus inathnuaite ar an margadh;



32. á chur in iúl, ina leith sin, gur geal léi cuspóir an Choimisiúin an earnáil foirgníochta a 
dhéanamh níos inbhuaine trí aghaidh a thabhairt ar fheidhmíocht inbhuanaitheachta 
táirgí foirgníochta in athbhreithniú RTF, mar a fógraíodh sa Phlean Gníomhaíochta le 
haghaigh Geilleagar Ciorclach Nua; ag tacú le tiomantas an Choimisiúin an reachtaíocht 
maidir le táirgí foirgníochta a ailíniú agus a dhéanamh níos comhsheasmhaí le beartais 
chothrománacha chomhshaoil;

33. á iarraidh ar an gCoimisiún foráil a dhéanamh do cheanglais áirithe maidir le 
feidhmíocht chomhshaoil agus critéir inbhuanaitheachta thar shaolré táirgí a ionchorprú 
sna caighdeáin chomhchuibhithe do chatagóirí sonracha táirgí faoi RTF, agus forbairtí 
margaidh agus teicneolaíochta agus ceanglais rialála náisiúnta maidir le hearnáil na 
foirgníochta nó beartais foirgneamh á gcur san áireamh, chun creat aonair amháin a 
sholáthar do mhonaróirí le haghaidh measúnú agus tástáil táirgí i gcás ina dtiocfaidh 
ceanglais chomhlíontachta choiteanna chun cinn; á thabhairt chun suntais go bhféadfadh 
na buncheanglais reatha maidir le hoibreacha foirgníochta a leagtar amach in RTF a 
bheith mar bhonn cheana chun sainorduithe caighdeánaithe agus sonraíochtaí teicniúla 
comhchuibhithe a ullmhú maidir le feidhmíocht chomhshaoil agus inbhuanaitheacht 
táirgí foirgníochta; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé measúnú cuí a dhéanamh ar na 
catagóirí táirgí a mbeadh na ceanglais sin ábhartha maidir leo agus gur gá go mbeadh na 
geallsealbhóirí ábhartha uile rannpháirteach sa phróiseas measúnaithe; á thabhairt chun 
suntais nár cheart go dtiocfadh ardú ar phraghasanna táirgí foirgníochta mar gheall ar 
ionchorprú den sórt sin;

34. á iarraidh ar an gCoimisiún measúnú a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh RTF tacú le 
ciorclaíocht táirgí foirgníochta, lena n-áirítear táirgí athúsáidte, táirgí athmhonaraithe nó 
táirgí a mhonaraítear as ábhair athchúrsáilte; á chur i bhfáth go mbeidh gá, chuige sin, le 
sonraí iontaofa maidir leis an úsáid a baineadh as táirgí foirgníochta roimhe sin, agus na 
costais a d’fhéadfadh a bheith i gceist á gcur san áireamh; á chur in iúl gur geal léi, i 
ndáil leis sin, aidhm an Choimisiúin Spás Sonraí Eorpach coiteann d’Fheidhmchláir 
Chiorclacha Chliste a bhunú ina mbeidh sonraí maidir le faisnéis faoi tháirgí1;

Moltaí sonracha maidir le hathbhreithniú RTF

35. á thabhairt chun suntais gur gá a áirithiú go mbeidh gach geallsealbhóir páirteach go cuí 
sa phróiseas comhairliúcháin agus meastóireachta; ag cur béim ar a thábhachtaí atá sé 
measúnú tionchair cuimsitheach a dhéanamh ar na roghanna rialála a d’fhéadfadh a 
bheith ann; á thabhairt chun suntais go bhfuil gá le machaire comhréidh agus ualach 
riaracháin níos éadroime i reachtaíocht maidir le táirgí foirgníochta do gach gnólacht, 
go háirithe do FBManna, agus samhlacha gnó nua á gcur san áireamh, chomh maith le 
hiomaíocht chothrom ar an leibhéal domhanda; á iarraidh, i ndáil leis sin, go ndéanfaí 
na nósanna imeachta simplithe do mhicrifhiontair a shoiléiriú agus a fheabhsú tuilleadh;

36. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé dúbláil a sheachaint agus a áirithiú go mbeidh RTF 
athbhreithnithe comhsheasmhach leis an reachtaíocht atá ann cheana agus le 
tionscnaimh reachtacha a bheidh ann amach anseo; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí 
sin, soiléiriú a thabhairt ar an gcomhghaol idir RTF agus reachtaíocht an mhargaidh 
inmheánaigh atá gaolmhar leis, amhail an Treoir Éicidhearthóireachta2, an Rialachán 

1 Mar a shonraítear sa Phlean Gníomhaíochta don Gheilleagar Ciorclach
2 IO L 285, 31.10.2009, lch. 10.



maidir leis an gCreat i gcomhair Lipéadú Fuinnimh1, an Treoir Réime Dramhaíola2 agus 
an Treoir maidir le huisce óil3 chun forluí féideartha a sheachaint, agus i gcás inar gá, na 
forálacha ábhartha a shruthlíniú chun soiléireacht dhlíthiúil a áirithiú do ghnólachtaí;

37. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh aon athbhreithniú RTF i gcomhréir le 
prionsabail agus cuspóirí an Rialacháin um Chaighdeánú a mhéid a bhaineann le 
hullmhúchán caighdeán comhchuibhithe chun a dtrédhearcacht agus a gcáilíocht a 
áirithiú; á thabhairt chun suntais gur cheart, le haon athbhreithniú, rannpháirtíocht 
iomchuí na bpáirtithe leasmhara uile a áirithiú agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais 
rialála na mBallstát;

38. á chur i bhfáth gur gá soiléireacht dhlíthiúil a áirithiú d’idirthréimhse maidir le haon 
athbhreithniú RTF agus maidir leis an athbhreithniú ar acquis RTF, chun folús dlíthiúil 
a sheachaint agus chun aistriú rianúil ó na forálacha atá ann cheana go forálacha nua a 
áirithiú;

39. á chur in iúl gur cúis bhuartha di go dtógfadh aon athbhreithniú ar RTF, go háirithe 
athbhreithniú ar acquis RTF, go leor ama agus go dteastaíonn réitigh láithreacha ó 
mhonaróirí, tógálaithe, conraitheoirí, pleanálaithe, ailtirí agus úsáideoirí deiridh eile 
chun an éideimhneacht dhlíthiúil a eascraíonn as an easpa caighdeáin chomhchuibhithe 
nuashonraithe agus easnaimh rialála, i measc saincheisteanna eile, a shárú; á iarraidh ar 
an gCoimisiún aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin mar chuid dá athbhreithniú 
RTF atá beartaithe, lena n-áirítear teacht ar réiteach chun dul i ngleic leis na dúshláin 
phráinneacha dhlíthiúla agus theicniúla;

40. á iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú uaillmhianach ar RTF d’fhonn creat rialála láidir le 
rialacha éifeachtacha, so-fhorfheidhmithe agus comhchuibhithe a chruthú;

°

° °

41. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na Ballstáit.

1 IO L 198, 28.7.2017, lch. 1.
2 IO L 312, 22.11.2008, lch. 3.
3 IO L 330, 5.12.1998, lch. 32.


