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(Gníomhartha neamhreachtacha)

RIALACHÁIN
RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/381 ÓN gCOIMISIÚN
an 25 Feabhra 2021
lena gcláraítear ainm sa chlár um shonrúcháin tionscnaimh faoi chosaint agus um thásca geografacha
faoi chosaint [“Escavèche de Chimay” (TGFC)]

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,
Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012
maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (1) agus go háirithe Airteagal 52, mír 2, de,
De bharr an méid seo a leanas:
(1)

De bhun Airteagal 50(2)(a) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, foilsíodh iarratas a thíolaic an Bheilg ar an ainm
“Escavèche de Chimay” a chlárú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh (2).

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012, ós amhlaidh nár tugadh aon fhógra faoi ráiteas
agóide don Choimisiún„ ba cheart an t-ainm “Escavèche de Chimay” a chlárú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Tá an t-ainm “Escavèche de Chimay” (TGFC) cláraithe anois.
Is táirge d’aicme 1.7 atá sainithe faoin ainm atá sa chéad mhír. Éisc, moilisc, crústaigh úra agus táirgí díorthaithe in
Iarscríbhinn XI de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún (3).

Airteagal 2
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
(1) IO L 343, 14.12.2012, lch. 1.
(2) IO C 340, 13.10.2020, lch. 12.
(3) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 668/2014 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2014 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i
bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí
talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 179, 19.6.2014, lch. 36).
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Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 25 Feabhra 2021.

Thar ceann an Choimisiúin,
Ar son an Uachtaráin,
Janusz WOJCIECHOWSKI
Comhalta den Choimisiún
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RIALACHÁN (AE) 2021/382 ÓN gCOIMISIÚN
an 3 Márta 2021
lena leasaítear na hIarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle maidir le sláinteachas earraí bia a mhéid a bhaineann le bainistiú
ailléirginí bia, le hathdháileadh bia agus le cultúr sábháilteachta bia
(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,
Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir
le sláinteachas earraí bia (1), agus go háirithe Airteagal 13(1) (c) agus (d) de,
De bharr an mhéid seo a leanas:
(1)

Le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004, leagtar síos rialacha ginearálta d’oibreoirí gnólachta bia maidir le sláinteachas
earraí bia agus an prionsabal á chur san áireamh gur gá sábháilteacht bia a áirithiú ar fud an bhiashlabhra, agus an
táirgeadh príomhúil ina phointe tosaigh. Ní mór d’oibreoirí gnólachta bia, dá bhrí sin, na forálacha ginearálta
sláinteachais a leagtar síos in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán sin a chomhlíonadh.

(2)

An 30 Deireadh Fómhair 2014, thug an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (“an tÚdarás”) a chomhairle
eolaíoch maidir le meastóireacht a dhéanamh ar bhianna ailléirgineacha agus comhábhair bia chun críocha
lipéadaithe (2) cothrom le dáta, rud a léiríonn go meastar go bhfuil ailléirgí bia ann ar fud na hEorpa ag 3 % go 4 %
de dhaoine fásta agus de leanaí araon. Tháinig an tÚdarás ar an gconclúid, cé go ndéanann ailléirgí bia difear do
sciar measartha beag den daonra, go bhféadfaidh frithghníomhú ailléirgeach a bheith tromchúiseach, fiú
d’fhéadfadh sé a bheith marfach, agus go bhfuil sé ag éirí níos soiléire go mbíonn laghdú an-suntasach ar
chaighdeán na beatha ag daoine a bhfuil ailléirgí nó éadulaingtí bia acu.

(3)

I mí Mheán Fómhair 2020, ghlac an Coimisiún Codex Alimentarius cód cleachtais maidir le bainistiú ailléirginí bia
d’oibreoirí gnólachta bia (CXC 80-2020) lena n-áirítear moltaí maidir le maolú ailléirginí bia trí bhíthin cur chuige
comhchuibhithe sa bhiashlabhra bunaithe ar cheanglais ghinearálta sláinteachais.

(4)

I bhfianaise ghlacadh chaighdeán domhanda CXC 80-2020 agus i bhfianaise ionchais tomhaltóirí agus
comhpháirtithe trádála go gcomhlíonann bia a tháirgtear san Aontas an caighdeán domhanda sin ar a laghad, is gá
ceanglais a thabhairt isteach lena dtugtar isteach dea-chleachtais sláinteachais chun láithreacht substaintí is cúis le
hailléirgí nó éadulaingtí a chosc nó a theorannú, dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE)
Uimh. 1169/2011, i dtrealamh, i gcóracha iompair agus/nó i gcoimeádáin a úsáidtear chun earraí bia a bhuaint, a
iompar nó a stóráil. Ós rud é go bhféadfadh éilliú in earraí bia tarlú ar leibhéal an táirgthe phríomhúil agus ag
céimeanna ina dhiaidh sin, ba cheart Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE)
Uimh. 852/2004 araon a leasú.

(5)

Is príomhghné den tionscnamh Chomhaontú Glas don Eoraip í an Straitéis “Ón bhFeirm go dtí an Forc” le haghaidh
córas bia atá cothrom, sláintiúil agus neamhdhíobhálach don chomhshaol, arna glacadh ag an gCoimisiún. Ceann de
chuspóirí na Straitéise ‘Ón bhFeirm go dtí an Forc’ is ea dramhaíl bhia a laghdú, rud a chuideoidh freisin le geilleagar
ciorclach a bhaint amach. Le barrachais bia a athdháileadh i gcomhair thomhaltas an duine, áirithítear úsáid ar luach
níos airde d’acmhainní bia inite, go háirithe trí bhíthin deonú bia, i gcás ina bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh, agus
déantar dramhaíl bhia a cosc ag an am céanna.

(6)

An 27 Meán Fómhair 2018, ghlac an tÚdarás leis an dara tuairim eolaíoch maidir le cur chuige anailíse guaise i gcás
bunaíochtaí beaga miondíola áirithe agus deonacháin bia áirithe (3). Deirtear sa tuairim gur dúshláin nua iad
deonacháin bia maidir le sábháilteacht bia ar an leibhéal miondíola agus dá bhrí sin moltar ann roinnt ceanglas
sláinteachais ginearálta breise. Is gá, dá bhrí sin, ceanglais áirithe a leagan síos chun athdháileadh bia a chur chun
cinn agus a éascú agus sábháilteacht na dtomhaltóirí á ráthú ag an am céanna.

(1) IO L 139, 30.4.2004, lch. 1
(2) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf
(3) Iris EFSA 2018; 16(11):5432
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(7)

I mí Mheán Fómhair 2020, ghlac an Coimisiún Codex Alimentarius athbhreithniú ar a chaighdeán domhanda maidir
le Prionsabail Ghinearálta Sláinteachais Bia (CXC 1-1969). Leis an CXC 1-1969 athbhreithnithe, tugtar isteach an
coincheap “cultúr sábháilteachta bia” mar phrionsabal ginearálta. Cuireann Cultúr Sábháilteachta Bia le
sábháilteacht bia trí fheasacht na bhfostaithe i mbunaíochtaí bia a mhéadú agus iompraíocht na bhfostaithe a
fheabhsú. Léiríodh tionchar den sórt sin ar shábháilteacht bia i bhfoilseacháin eolaíocha éagsúla.

(8)

I bhfianaise an athbhreithnithe ar an gcaighdeán domhanda agus i bhfianaise ionchais tomhaltóirí agus
comhpháirtithe trádála go gcomhlíonann bia a tháirgtear san Aontas an caighdeán domhanda sin ar a laghad, is gá
ceanglais ghinearálta maidir le cultúr sábháilteachta bia a chur san áireamh i Rialachán (CE) Uimh. 852/2004.

(9)

Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 a leasú dá réir.

(10)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe,
Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Leasaítear Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn
a ghabhann leis an Rialachán seo.
Airteagal 2
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

4.3.2021
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IARSCRÍBHINN

(1) Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 mar a leanas:
I gCuid A, Roinn II, cuirtear an pointe seo a leanas, pointe 5a, isteach:
“5a. Trealamh, córacha iompair agus/nó coimeádáin a úsáidtear chun ceann de na substaintí nó de na táirgí is cúis le
hailléirgí nó le héadulaingtí a bhaint, a iompar nó a stóráil, dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011, ní úsáidfear iad chun aon bhia nach bhfuil an tsubstaint nó an táirge sin ann a
bhaint, a iompar nó a stóráil, ach amháin má tá trealamh, córacha iompair agus/nó coimeádáin glanta agus
seiceáil déanta orthu nach bhfuil aon smionagar infheicthe den tsubstaint nó den táirge sin iontu, agus an méid
sin ar a laghad.”
(2) Leasaítear Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 852/2004 mar a leanas:
(a) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an réamhrá:
“RÉAMHRÁ

Tá feidhm ag Caibidlí V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa agus XII maidir le gach céim de tháirgeadh, próiseáil agus
dáileadh bia. Tá feidhm ag na Caibidlí eile mar seo a leanas:
— Tá feidhm ag Caibidil I maidir le gach áitreabh bia, cé is moite d’áitreabh a bhfuil feidhm ag Caibidil III ina leith;
— Tá feidhm ag Caibidil II maidir leis na seomraí uile ina ndéantar bia a ullmhú, a chóireáil nó a phróiseáil, cé is moite
de limistéir itheacháin agus d’áitribh a bhfuil feidhm ag Caibidil III ina leith;
— Tá feidhm ag Caibidil III maidir leis na háitribh sin a liostaítear i gceannteideal na Caibidle sin;
— Tá feidhm ag Caibidil IV maidir leis na modhanna iompair uile;”
(b) Cuirfear an chaibidil seo a leanas, Caibidil Va, isteach i ndiaidh Chaibidil V:
“CAIBIDIL Va

Athdháileadh bia
Oibreoirí gnólachtaí bia, féadfaidh siad bia a athdháileadh chun críocha deonacháin bia faoi réir na gcoinníollacha seo a
leanas:
(1) Seiceálfaidh oibreoirí gnólachtaí bia go rialta an ndéanann bia atá faoina gcúram dochar don tsláinte agus an bhfuil
sé oiriúnach lena chaitheamh ag an duine i gcomhréir le hAirteagal 14(2) de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 (*).
Oibreoirí gnólachtaí bia, féadfaidh siad bia a athdháileadh i gcomhréir le pointe (2), más sásúil an tseiceáil a
dhéantar:
— le haghaidh bia a gcuirfear dáta “faoinar cheart a úsáid” i bhfeidhm ina leith i gcomhréir le hAirteagal 24 de
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011, roimh dhul in éag don dáta sin;
— le haghaidh bia a gcuirtear dáta íosmharthanachta i bhfeidhm ina leith i gcomhréir le hAirteagal 2(2)(r) de
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011, go dtí agus tar éis an dáta sin, nó,
— le haghaidh bia nach gceanglaítear dáta íosmharthanachta ina leith i gcomhréir le pointe 1(d) d’Iarscríbhinn X a
ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011, tráth ar bith.
(2) Oibreoirí gnólachtaí bia a láimhseálann bia dá dtagraítear i bpointe 1, déanfaidh siad measúnú an ndéanann bia
dochar don tsláinte agus an bhfuil sé oiriúnach lena chaitheamh ag an duine tríd an méid seo a leanas ar a laghad a
chur san áireamh:
— dáta íosmharthanachta nó an dáta “faoinar cheart a úsáid”, lena n-áirithítear gur leor an seilfré atá fágtha chun
athdháileadh agus úsáid shábháilte an tomhaltóra deiridh a cheadú;
— sláine an phacáistithe, nuair is infheidhme;
— Coinníollacha stórála cuí agus iompair chuí, lena n-áirítear ceanglais teochta is infheidhme;
— dáta an reo i gcomhréir le pointe 2(b) de Roinn IV d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE)
Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (**) nuair is infheidhme;
— na coinníollacha orgánaileipteacha;
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— inrianaitheacht a dhearbhú i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 931/2011 (***) ón
gCoimisiún, i gcás táirgí de bhunadh ainmhíoch.”
_____________
(*) Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar
síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, prionsabail agus ceanglais lena mbunaítear
an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le
sábháilteacht bia (IO L 31, 1.2.2002, lch. 1).
(**) Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 lena leagtar
síos rialacha sonracha sláinteachais maidir le bia de thionscnamh ainmhíoch (IO L 139, 30.4.2004, lch. 55).
(***) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 931/2011 ón gCoimisiún an 19 Meán Fómhair 2011 maidir le
gceanglais inrianaitheachta a leagtar amach le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle i ndáil le bia de thionscnamh ainmhíoch (IO L 242, 20.9.2011, lch. 2).
(c) I gCaibidil IX, cuirtear an pointe 9 seo a leanas isteach:
“9 Trealamh, córacha iompair agus/nó coimeádáin a úsáidtear chun ceann de na substaintí nó de na táirgí is cúis le
hailléirgí nó le héadulaingtí a phróiseáil, a láimhseáil, a iompar nó a stóráil, nithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a
ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011, ní úsáidfear iad chun aon bhia nach bhfuil an tsubstaint nó an
táirge sin ann a phróiseáil, a láimhseáil, a iompar nó a stóráil, ach amháin má tá trealamh, córacha iompair
agus/nó coimeádáin glanta agus seiceáil déanta orthu nach bhfuil aon smionagar infheicthe den tsubstaint nó den
táirge sin iontu, agus an méid sin ar a laghad.”
(d) Cuirfear an Chaibidil XIa seo a leanas isteach i ndiaidh Chaibidil XI:
“CAIBIDIL XIa

Cultúr Sábháilteachta Bia
1. Déanfaidh oibreoirí gnólachtaí bia cultúr iomchuí sábháilteachta bia a bhunú, a choinneáil ar bun agus fianaise a
sholáthar ina leith tríd na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:
(a) gealltanas an lucht bainistíochta, i gcomhréir le pointe 2, agus gach fostaí maidir le bia a tháirgeadh agus a
dháileadh go sábháilte;
(b) ceannaireacht i dtreo bia sábháilte a tháirgeadh agus gach fostaí a bheith rannpháirteach i gcleachtais
sábháilteachta bia;
(c) feasacht ar ghuaiseacha sábháilteachta bia agus ar an tábhacht a bhaineann le sábháilteacht bia agus sláinteachas
ag fostaithe uile na gnólachta;
(d) cumarsáid oscailte shoiléir idir fostaithe uile sa ghnólacht, laistigh de ghníomhaíocht agus idir gníomhaíochtaí
leantacha, lena n-áirítear diallais agus ionchais a chur in iúl;
(e) a dhóthain acmhainní a bheith ar fáil chun láimhseáil shábháilte shláinteach bia a áirithiú.
2. Beidh an méid seo a leanas sa ghealltanas bainistíochta:
(a) áiritheofar go gcuirtear róil agus na freagrachtaí in iúl go soiléir laistigh de gach gníomhaíocht de chuid na
gnólachta bia;
(b) coinneofar sláine an chórais sláinteachais bia ar bun nuair a bheartófar athruithe agus nuair a chuirfear chun
feidhme iad;
(c) fíorófar go bhfuil rialuithe á ndéanamh go tráthúil agus go héifeachtúil agus go bhfuil doiciméadacht cothrom
le dáta;
(d) Áiritheofar go bhfuil an oiliúint agus an mhaoirseacht iomchuí i bhfeidhm don phearsanra;
(e) áiritheofar go gcomhlíonfar na ceanglais rialála ábhartha;
(f) spreagfar feabhas leanúnach chóras bainistithe sábháilteachta bia na gnólachta, agus, i gcás inarb iomchuí,
forbairtí san eolaíocht, i dteicneolaíocht agus sna dea-chleachtais á gcur san áireamh.
3. Cuirfear cineál agus méid na gnólachta bia san áireamh agus cultúr sábháilteachta bia á chur chun feidhme.”
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RIALACHÁN (AE) 2021/383 ÓN gCOIMISIÚN
an 3 Márta 2021
lena leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle ina liostaítear comhfhoirmligh nach bhfuil inghlactha mar chomhábhair
i dtáirgí cosanta plandaí
(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,
Ag féachaint do Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair
2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoracha 79/117/CEE agus
91/414/CEE ón gComhairle (1), agus go háirithe Airteagal 27(2) agus Airteagal 78(2) de,
De bharr an mhéid seo a leanas:
(1)

Is é tuairisc a thugtar ar chomhfhoirmligh i bpointe (c) d’Airteagal 2(3) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 gurb é
atá iontu substaintí nó ullmhóidí a úsáidtear nó a bheartaítear lena n-úsáid i dtáirge cosanta plandaí nó in aidiúvach,
ach nach substaintí gníomhacha ná teorantóirí ná sineirgígh iad.

(2)

Ní hinghlactha comhfhoirmligh a bheith i dtáirgí cosanta plandaí más amhlaidh go mbeadh iarmhairt dhíobhálach
ag iarmhair na gcomhfhoirmleach sin, de dhroim úsáid i gcomhréir le dea-chleachtas cosanta plandaí, agus ag
féachaint do dhálaí réalaíocha úsáide, ar shláinte an duine nó ar shláinte ainmhithe nó ar screamhuisce nó go
mbeadh iarmhairt neamh-inghlactha acu ar an gcomhshaol. Ní hinghlactha ach oiread comhfhoirmligh a bheith i
dtáirgí cosanta plandaí, más amhlaidh go mbeadh iarmhairt dhíobhálach ag úsáid na gcomhfhoirmleach sin, de
dhroim úsáid i gcomhréir le dea-chleachtas cosanta plandaí, agus ag féachaint do dhálaí réalaíocha úsáide, ar
shláinte an duine nó ar shláinte ainmhithe nó ar screamhuisce nó go mbeadh iarmhairt neamh-inghlactha acu ar an
gcomhshaol. Tá na comhfhoirmligh neamh-inghlactha sin le liostú in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE)
Uimh. 1107/2009.

(3)

Is éard is comhfhoirmligh ann substaintí nó ullmhóidí a úsáidtear i dteannta substaintí gníomhacha i dtáirgí cosanta
plandaí agus dá réir sin scaiptear iad chomh leathan céanna sa chomhshaol. Dá bhrí sin, na critéir a bhaineann le
sláinte an duine, leis an gcomhshaol, leis an éiceatocsaineacht agus le screamhuisce, dá bhforáiltear i bpointí 3.6.2,
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8.2 agus 3.10 d’Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, ba cheart
na critéir sin a bheith ábhartha maidir le sainaithint na gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha.

(4)

Dá réir sin ba cheart na substaintí seo a leanas a áireamh i liosta na gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha – substaintí
atá aicmithe, de réir córais chomhchuibhithe, mar charcanaiginí, de chatagóir 1A nó 1B, mar shó-ghinigh, de
chatagóir 1A nó 1B, nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1A nó 1B, i gcomhréir le
hIarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

(5)

Ba cheart de bhreis air sin na substaintí seo a leanas a áireamh i liosta na gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha –
substaintí a shainaithnítear mar shubstaintí atá marthanach, bithbhailitheach agus tocsaineach (“PBT”) nó
an-mharthanach agus an-bhithbhailitheach (“vPvB”) i gcomhréir le pointí (d) agus (e) d’Airteagal 57 de Rialachán
(CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(1) IO L 309, 24.11.2009, lch. 1.
(2) Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus
pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoracha 67/548/CEE agus 1999/45/CE, agus lena
leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 (IO L 353, 31.12.2008, lch. 1).
(3) Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht,
Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH), lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, lena leasaítear Treoir 1999/45/CE
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 793/93 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1488/94 ón gCoimisiún chomh
maith le Treoir 76/769/CEE ón gComhairle agus Treoracha 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE agus 2000/21/CE ón gCoimisiún (IO
L 396, 30.12.2006, lch. 1).
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(6)

Ba cheart freisin na substaintí seo a leanas a áireamh i liosta na gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha – substaintí a
bhfuil imní mhór ann fúthu de dheasca airíonna réabtha iontálaigh a bheith acu i gcomhréir le pointe (f)
d’Airteagal 57 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 nó substaintí a shainaithnítear mar réabthóirí iontálaigh faoi
Rialachán (CE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) nó substaintí a shainaithnítear
mar thruailleáin orgánacha mharthanacha (“POP”) faoi Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle (5).

(7)

Le Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, leagtar amach srianta le haghaidh substaintí contúirteacha áirithe in
Iarscríbhinn XVII a gabhann leis. I gcás ina bhfuil srianta ar úsáid na substaintí sin mar chomhfhoirmligh i dtáirgí
cosanta plandaí, ba cheart na substaintí sin a chur le liosta na gcomhfhoirmleach in Iarscríbhinn III a ghabhann le
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(8)

Shainaithin na Ballstáit comhfhoirmligh a mheas siad a bheith neamh-inghlactha i dtáirgí cosanta plandaí a
údaraítear faoi Threoir 91/414/CEE ón gComhairle (6) nó faoi Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009. Thug an Bheilg, an
Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Iorua, an Liotuáin, an Ostair agus an Spáinn fógra faoi chomhfhoirmligh den
sórt sin. De na comhfhoirmligh sin, ba cheart iad seo a leanas a liostú in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE)
Uimh. 1107/2009 – substaintí atá aicmithe, de réir córais chomhchuibhithe, mar charcanaiginí, de chatagóir 1A nó
1B, mar shó-ghinigh, de chatagóir 1A nó 1B, nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1A nó
1B, i gcomhréir le hIarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, substaintí a shainaithnítear mar
shubstaintí PBT nó vPvB de réir phointí (d) agus (e) d’Airteagal 57 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, substaintí a
shainaithnítear mar shubstaintí a bhfuil imní mhór ann fúthu de dheasca airíonna réabtha iontálaigh a bheith acu i
gcomhréir le pointe (f) d’Airteagal 57 de Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006, agus substaintí a shainaithnítear mar
POP faoi Rialachán (AE) 2019/1021.

(9)

Cuireadh toirmeasc, le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1313 ón gCoimisiún (7), ar úsáid geirimín poileatoc
sailithe (Uimh. CAS 61791-26-2) i dtáirgí cosanta plandaí ina bhfuil gliofosáit, óir fuarthas ábhar imní i ndáil le
tocsaineacht geirimíní poileatocsailithe agus mar go bhféadfadh na geirimíní sin dochar a dhéanamh do shláinte an
duine. Ós rud é gur de dheasca airíonna intreacha na substaintí i gceist atá an imní sin ann agus, dá réir sin, ó tharla
nach bhfuil an imní sin teoranta do tháirgí foirmlithe ina bhfuil gliofosáit ach go bhfuil imní bhailí ann freisin faoi
tháirgí foirmlithe ina bhfuil substaintí gníomhacha eile, ba cheart geirimíní poileatocsailithe a chur le liosta na
gcomhfhoirmleach in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(10)

Le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/109 ón gCoimisiún (8) ná le Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/619
ón gCoimisiún (9), ní dhearnadh PHMB (1600; 1.8), ná uimhreacha CAS 27083-27-8 agus 32289-58-0, ná PHMB
(1415; 4.7), ná uimhreacha CAS 32289-58-0 agus 1802181-67-4, a fhormheas mar shubstaintí gníomhacha atá
ann cheana lena n-úsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineál táirge 6 (leasaithigh ábhair channaithe), ná níor
formheasadh cineálacha eile táirgí ach oiread leo sin de dheasca riosca neamh-inghlactha do shláinte an duine agus
don chomhshaol. Dá bhrí sin, thiocfadh iarmhairtí neamh-inghlactha ar shláinte an duine agus ar an gcomhshaol as
a n-úsáid mar leasaithigh ábhair channaithe i dtáirgí cosanta plandaí. Mar thoradh air sin, ba cheart PHMB (1600;
1.8) agus PHMB (1415; 4.7), freisin, a liostú in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009.

(11)

Na comhfhoirmligh atá le liostú in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, d’fhéadfadh sé
go mbeidís in aidiúvaigh a chuirfear ar an margadh. Ós rud é nár bunaíodh fós rialacha mionsonraithe maidir le
húdarú aidiúvach, i gcomhréir le hAirteagal 58(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, féadfaidh na Ballstáit
leanúint de chur i bhfeidhm na bhforálacha náisiúnta a mhéid a bhaineann le haidiúvaigh i gcomhréir le hAirteagal
81(3) den Rialachán sin. Ós aidhm do Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 cosc a chur ar aidiúvaigh ina bhfuil
comhfhoirmligh thoirmiscthe a chur ar an margadh nó a úsáid, is gá a áirithiú nach mbeidh aon cheann de na
comhfhoirmligh neamh-inghlactha sin in aidiúvaigh a bhfuiltear lena meascadh isteach le táirgí cosanta plandaí.

(4) Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a
chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid (IO L 167, 27.6.2012, lch. 1).
(5) Rialachán (AE) 2019/1021 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le truailleáin orgánacha
mharthanacha (IO L 169, 25.6.2019, lch. 45).
(6) Treoir 91/414/CEE ón gComhairle an 15 Iúil 1991 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh (IO L 230, 19.8.1991, lch. 1).
(7) Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2016/1313 ón gCoimisiún an 1 Lúnasa 2016 lena leasaítear Rialachán Cur Chun Feidhme (AE)
Uimh. 540/2011 a mhéid a bhaineann le coinníollacha formheasa na substainte gníomhaí gliofosáit (IO L 208, 2.8.2016, lch. 1).
(8) Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2016/109 ón gCoimisiún an 27 Eanáir 2016 gan PHMB (1600; 1.8) a fhormheas mar shubstaint
ghníomhach atá ann cheana lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineálacha táirge 1, 6 agus 9 (IO L 21, 28.1.2016, lch. 84).
(9) Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/619 ón gCoimisiún an 20 Aibreán 2018 gan PHMB (1415; 4.7) a fhormheas mar shubstaint
ghníomhach atá ann cheana lena húsáid i dtáirgí bithicídeacha de chineálacha táirge 1, 5 agus 6 (IO L 102, 23.4.2018, lch. 21).
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(12)

Ba cheart go leor ama a thabhairt do na Ballstáit chun athbhreithniú a dhéanamh ar chomhdhéanamh na dtáirgí
cosanta plandaí agus na n-aidiúvach atá údaraithe faoi láthair laistigh dá gcríoch, chun a mheas an bhfuil
comhfhoirmligh iontu a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 agus chun
údaruithe le haghaidh táirgí cosanta plandaí agus aidiúvaigh ina bhfuil na comhfhoirmligh sin a tharraingt siar nó a
leasú.

(13)

Maidir le táirgí cosanta plandaí nó le haidiúvaigh ina bhfuil comhfhoirmleach a liostaítear in Iarscríbhinn III a
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, i gcás ina ndeonóidh na Ballstáit aon tréimhse chairde i gcomhréir
le hAirteagal 46 den Rialachán sin nó i gcomhréir le forálacha náisiúnta maidir le húdarú aidiúvach, ba cheart don
tréimhse sin dul in éag, i gcás díola agus dáilte, 3 mhí ar a dhéanaí tar éis dháta leasú nó aistarraingt na n-údaruithe
agus, i gcás diúscartha, stórála agus úsáide, 9 mí eile dá éis sin arís.

(14)

Comhfhoirmligh atá le liostú in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, d’fhéadfadh sé go
mbeadh cion díobh, mar eisíontais neamhbheartaithe, i gcomhfhoirmligh eile, atá inghlactha astu féin lena n-úsáid i
dtáirgí cosanta plandaí nó in aidiúvaigh. Dá bhrí sin, maidir le tiúchan na gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha ar
leith sa táirge cosanta plandaí críochnaithe nó san aidiúvach, ba cheart an tiúchan sin a bheith níos lú ná 0,1 %
meáchan ar mheáchan nó ba cheart é a bheith níos lú ná teorainn tiúchana shonrach a bhaineann le hairíonna CMR
(carcanaigineach, só-ghineach agus tocsaineach don atáirgeadh), i gcás ina leagtar a leithéid síos in Iarscríbhinn VI a
ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 maidir leis an gcomhfhoirmleach neamh-inghlactha ag leibhéal níos
ísle ná 0,1 % meáchan ar mheáchan, chun go measfaí gurb é atá ann eisíontas neamhbheartaithe inghlactha, mura
bhforáiltear teorainn eile de dheasca teorannuithe teicniúla a bhaineann leis na modhanna anailíseacha ábhartha.

(15)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe,
Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Leasaítear Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis
an Rialachán seo.

Airteagal 2
Ballstáit a dheonaigh údaruithe le haghaidh táirgí cosanta plandaí ina bhfuil comhfhoirmligh a liostaítear in Iarscríbhinn III
a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, arna leasú leis an Rialachán seo, leasóidh na Ballstáit sin na húdaruithe sin,
nó aistarraingeoidh siad iad, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná an 24 Márta 2023.

Airteagal 3
Maidir le haidiúvaigh ina bhfuil comhfhoirmligh a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh.
1107/2009, arna leasú leis an Rialachán seo, ní údaróidh na Ballstáit na haidiúvaigh sin a chur ar an margadh ná iad a úsáid.
Ballstáit a d’údaraigh aidiúvaigh ina bhfuil comhfhoirmligh a liostaítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE)
Uimh. 1107/2009, arna leasú leis an Rialachán seo, leasóidh na Ballstáit sin na húdaruithe sin, nó aistarraingeoidh siad
iad, a luaithe is féidir ach tráth nach déanaí ná an 24 Márta 2023.

Airteagal 4
Maidir le haon tréimhse chairde arna deonú ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 46 de Rialachán (CE)
Uimh. 1107/2009 nó i gcomhréir le forálacha náisiúnta um údarú aidiúvach, beidh an tréimhse sin chomh gairid agus is
féidir agus rachaidh sí in éag, i gcás díola agus dáilte, 3 mhí ar a dhéanaí tar éis dháta leasú nó aistarraingt na n-údaruithe
dá dtagraítear in Airteagail 2 agus 3 agus, i gcás diúscartha, stórála agus úsáide, 9 mí eile dá éis sin arís.
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Airteagal 5
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN

4.3.2021
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IARSCRÍBHINN

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009:
GA

“IARSCRÍBHINN III

Liosta na gcomhfhoirmleach nach bhfuil inghlactha mar chomhábhair i dtáirgí cosanta plandaí dá dtagraítear in Airteagal 27 (1)
Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

1.

1-Clóra-2,3-eapocsaprópán

Eipeaclóraihidrin, Clóiríd 2,3-eapocsapróipile

106-89-8

203-439-8

Carcanaigineach de chatagóir 1B

2.

1,2-Déchlóireatán

1,2-Déchlóireatán;

107-06-2

203-458-1

Carcanaigineach de chatagóir 1B

110-80-5

203-804-1

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

Eatán, 1,2-déchlóra3.

2-Eatocsa-eatánól

2-Eatocsa-eatánól;
Eatánól, 2-eatocsa-

4.

Aicéatáit 2-eatocsa-eitile

Aicéatáit 2-eatocsa-eatánóil; Eatánól, 2-eatocsa-,
1-aicéatáit

111-15-9

203-839-2

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

5.

1-Eitilpiorólaidin-2-ón

1-Eitilpiorólaidin-2-ón;

2687-91-4

220-250-6

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

109-86-4

203-713-7

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

110-49-6

203-772-9

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

1589-47-5

216-455-5

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

872-50-4

212-828-1

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B
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Uimh.

N-eitil-2-pioróladón
6.

2-Meatocsa-eatánól

2-Meatocsa-eatánól;
Eatánól, 2-meatocsa-

7.

Aicéatáit 2-meatocsa-eitile

Aicéatáit 2-meatocsa-eitile;
Eatánól, 2-meatocsa-, 1-aicéatáit;
Aicéatáit 2-meatocsa-eatánóil

8.

2-Meatocsaprópánól

2-Meatocsaprópánól;
1-Própánól, 2-meatocsa-

9.

1-Meitilpiorólaidin-2-ón

1-Meitil-2-pioróladón;

11

2-Piorrólaidionón, 1-meitil-

Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

10.

2-Nítreaprópán

2-Nítreaprópán;

79-46-9

201-209-1

Carcanaigineach de chatagóir 1B
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Uimh.

Própán, 2-nítrea11.

Aimíní, ailcil gheire, eatocsailithe

Aimíní, ailcil gheire, eatocsailithe;

Ábhair imní nó bearnaí sna sonraí, a
bhaineann le héifeachtaí ab fhéidir a bheith
ann ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol

68213-26-3

Ábhair imní nó bearnaí sna sonraí, a
bhaineann le héifeachtaí ab fhéidir a bheith
ann ar shláinte an duine nó ar an gcomhshaol

77536-66-4

Carcanaigineach de chatagóir 1A

12172-73-5

Carcanaigineach de chatagóir 1A

77536-67-5

Carcanaigineach de chatagóir 1A

12001-29-5

Carcanaigineach de chatagóir 1A

12001-28-4

Carcanaigineach de chatagóir 1A

77536-68-6

Carcanaigineach de chatagóir 1A

POE-geirimín
12.

13.

Aimíní, ailcil gheire, eatocsailithe
própocsailithe

Aimíní, ailcil gheire, eatocsailithe própocsailithe;

Snáithíní aispeiste

Aisbeist achtainilíte;

POEP-geirimín

GA

61791-26-2

Aisbeist, achtainilít
14.

Aisbeist amaisíte;

15.

Aisbeist antaifillíte;
Aisbeist, antaifillít

16.

Aisbeist chrisitíle;
Aisbeist, crisitíl

17.

Aisbeist chroicidilíte;
Aisbeist, croicidilít

18.

Aisbeist threimilíte;

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Aisbeist, aimisít

Aisbeist, treimilít
19.

Beinséin

Beinséin

71-43-2

200-753-7

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach cat.1B

20.

Beinsi[def]criséin (2);

Beinsi[def]criséin;

Beinsi[pqr]teitriféin

Beinsi[a]piréin

50-32-8

200-028-5

Carcanaigineach cat.1B/Só-ghineach cat. 1B/
Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

4.3.2021

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

21.

Beinséin-1,2-décharbocsaláit bis(2meitilpróipil)

Taláit dhé-iseabúitile

84-69-5

201-553-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH,
Airteaal 57(f) – Sláinte an Duine) Tocsaineach
don atáirgeadh, de chatagóir 1B

22.

Aigéad bórach

Aigéad bórach

10043-35-3

233-139-2

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

11113-50-1

234-343-4

GA

Ainm

4.3.2021

Uimh.

23.

Ochtabóráit dhéshóidiam

Ochtabóráit dhéshóidiam; Ochtabóráit
dhéshóidiam ainhidriúil

12008-41-2

234-541-0

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

24.

Ochtabóráit dhéshóidiam, teitrihiodráit

Aigéad bórach, salann déshóidiam, teitrihiodráit;

12280-03-4

234-541-0

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

25.

Teitreabóráit dhéshóidiam, ainhidriúil

Teitreabóráit dhéshóidiam, ainhidriúil;

1330-43-4

215-540-4

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

Ocsaíd shóidiam bhóróin
Teitreabóráit dheshóidiam, deacaihiodráit

Bórás

1303-96-4

215-540-4

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

27.

Teitreabóráit dhéshóidiam, peintihiodráit

Ocsaíd shóidiam bhóróin, hiodráitithe

12179-04-3

215-540-4

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

28.

Aigéad ortóbórach, salann sóidiam

Aigéad ortóbórach, salann sóidiam; Aigéad
bórach, salann sóidiam

13840-56-7

237-560-2

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

29.

Heaptocsaíd dhéshóidiam theitreabóróin,
hiodráitithe

Heaptocsaíd dhéshóidiam theitreabóróin, hio
dráitithe;

12267-73-1

235-541-3

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

106-99-0

203-450-8

Carcanaigineach de chatagóir 1A/

Ocsaíd shóidiam bhóróin, hiodráit
30.

Bút-1,3-dé-éin

Bút-1,3-dé-éin;
1,3-Bútaidhé-éin

31.

Bútán

Só-ghineach cat.1B

Bútán

106-97-8

Guainidín, N,N"’-1,6-heacsáindé-ilbis[N’-ciana-,
polaiméir ina bhfuil 1,6-heacsáindé-aimín,
hidreaclóiríd

27083-27-8

203-448-7

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

26.

Carcanaigineach de chatagóir 1A

ina bhfuil ≥ 0,1 % de bhútaidhé-éin (Uimh.
CE 203-450-8)
32.

Comhphola(bisimínimideacarbóinil,
hidreaclóirít heicsimeitiléine),
(imínimideacarbóinil, hidreaclóiríd
heicsimeitiléine)

agus

Ní fhormheastar é seo lena úsáid i dtáirgí
bithicídeacha de chineál táirge 6 (leasaithigh
ábhair channaithe).

13

Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Pola[imíneacarbóinimiídea-ilimíneacarbóinim
ídea-ilimínea-1, 6-heacsándé-il], hidreaclóiríd

32289-58-0

Aicmiú/Airíonna eile

84-74-2

201-557-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH,
Airteaal 57(f) – Sláinte an Duine) Tocsaineach
don atáirgeadh, de chatagóir 1B

agus
1802181-67-4
GA

Ciainimíd, N-ciana-, i gcumasc le 1,6-heacsáindéaimín (2:1), polaiméir ina bhfuil hidreaclóiríd 1,6heacsáindé-aimín (1:2);

Uimhir CE

14

Uimh.

PHMB
33.

Taláit débhúitile

Taláit n-búitile;
Beinséin-1,2-décharbocsaláit débhúitile

Driogáití troma (peitriliam), naftaineacha,
a cóireáladh le hidrigin, agus ina bhfuil
cion ≥ 3,0 % d’eastóscán DMSO (arna
thomhas de réir IP 346)

64742-52-5

265-155-0

Carcanaigineach de chatagóir 1B

35.

Driogáití troma (peitriliam),
pairifíneacha, a cóireáladh le hidrigin,
agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán
DMSO (arna thomhas de réir IP 346)

64742-54-7

265-157-1

Carcanaigineach de chatagóir 1B

36.

Driogáití éadroma (peitriliam),
naftaineacha, a cóireáladh le hidrigin,
agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán
DMSO (arna thomhas de réir IP 346)

64742-53-6

265-156-6

Carcanaigineach de chatagóir 1B

37.

Driogáití éadroma (peitriliam),
pairifíneacha, a cóireáladh le hidrigin,
agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán
DMSO (arna thomhas de réir IP 346)

64742-55-8

265-158-7

Carcanaigineach de chatagóir 1B

38.

Driogáití troma (peitriliam),
pairifíneacha, a díchiaradh le tuaslagóir,
agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán
DMSO (arna thomhas de réir IP 346)

64742-65-0

265-169-7

Carcanaigineach de chatagóir 1B

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

34.

4.3.2021

Ainm

39.

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

Driogáití troma (peitriliam),
pairifíneacha, a scagadh le tuaslagóir, agus
ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán DMSO
(arna thomhas de réir IP 346)

64741-88-4

265-090-8

Carcanaigineach de chatagóir 1B

40.

Driogáití éadroma (peitriliam),
pairifíneacha, a scagadh le tuaslagóir, agus
ina bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán DMSO
(arna thomhas de réir IP 346)

64741-89-5

265-091-3

Carcanaigineach de chatagóir 1B

41.

Ocsaíd eitiléine

75-21-8

200-849-9

Carcanaigineach de chatagóir 1B/

Ocsaíd eitiléine; Ocsa-iorán; Eapocsa-eatán

GA

Uimhir CAS

4.3.2021

Uimh.

Só-ghineach de chatagóir 1B
Formaildéad

Formaildéad; Formailin; Meatánal; Formól

50-00-0

200-001-8

Carcanaigineach de chatagóir 1B

43.

Formaimíd

Formaimíd; Meatánaimíd

75-12-7

200-842-0

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

44.

Iseabútán (ina bhfuil cion ≥ 0,1 % de
bhútaidhé-éin (Uimh. CE 203-450-8))

Iseabútán; Própán, 2-meitil-

75-28-5

200-857-2

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach de chatagóir 1B

45.

Olaí bealaithe (peitriliam) C20-50, atá
bunaithe ar ola neodrach, a cóireáladh le
hidrigin, ina bhfuil ardslaodacht, agus ina
bhfuil cion ≥ 3,0 % d’eastóscán DMSO
(arna thomhas de réir IP 346)

72623-85-9

276-736-3

Carcanaigineach de chatagóir 1B

46.

Olaí bealaithe (peitriliam) C15-30, atá
bunaithe ar ola neodrach, a cóireáladh le
hidrigin, agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 %
d’eastóscán DMSO (arna thomhas de réir
IP 346)

72623-86-0

276-737-9

Carcanaigineach de chatagóir 1B

47.

Olaí bealaithe (peitriliam) C20-50, atá
bunaithe ar ola neodrach, a cóireáladh le
hidrigin, agus ina bhfuil cion ≥ 3,0 %
d’eastóscán DMSO (arna thomhas de réir
IP 346)

72623-87-1

276-738-4

Carcanaigineach de chatagóir 1B

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

42.
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48.

49.

50.

52.

53.

54.

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

Olaí bealaithe (peitriliam) C17-32, a
eastóscadh le tuaslagóir, a díchiaradh, a
cóireáladh le hidrigin, agus ina bhfuil cion
≥ 3,0 % d’eastóscán DMSO (arna thomhas
de réir IP 346)

101316-70-5

309-875-6

Carcanaigineach de chatagóir 1B

Nafta trom (peitriliam), ailcioláiteach, ina
bhfuil slabhra brainseach C9-C12 den
chuid is mó, agus ina bhfuil cion ≥ 0,1 %
de bheinséin (Uimh. CE 200-753-7)

64741-65-7

265-067-2

Carcanaigineach de chatagóir 1B/

Nafta trom (peitriliam), a díshulfaraíodh le
hidrigin, ina bhfuil slabhra brainseach
C7-C12 den chuid is mó, agus ina bhfuil
cion ≥ 0,1 % de bheinséin (Uimh. CE
200-753-7)

64742-82-1

Nafta éadrom (peitriliam), a
díshulfaraíodh le hidrigin, a
díchumhraíodh, ina bhfuil pairifíní agus
cioglapairifíní C7 den chuid is mó, agus
ina bhfuil cion ≥ 0,1 % de bheinséin
(Uimh. CE 200-753-7)

92045-53-9

Nafta trom (peitriliam), a cóireáladh le
hidrigin, ina bhfuil C6-C13 den chuid is
mó, agus ina bhfuil cion ≥ 0,1 % de
bheinséin (Uimh. CE 200-753-7)

64742-48-9

Nafta éadrom (peitriliam), cumhraithe,
ina bhfuil C8-C10 den chuid is mó, agus
ina bhfuil cion ≥ 0,1 % de bheinséin
(Uimh. CE 200-753-7)

64742-95-6

Nítribeinséin

Só-ghineach de chatagóir 1B
265-185-4

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach de chatagóir 1B

295-434-2

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach de chatagóir 1B

265-150-3

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach de chatagóir 1B

265-199-0

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
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51.

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

GA

Ainm
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Uimh.

Só-ghineach de chatagóir 1B
Nítribeinséin;

98-95-3

202-716-0

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

123-39-7

204-624-6

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

Beinséin, nítrea55.

N-meitiolformaimíd

N-meitiolformaimíd; Formaimíd, N-meitil-

4.3.2021

Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

56..

Naoinil-feanóil:

4-(3,5-Démheitilheaptán-3-il)feanól

186825-36-5

Substaintí ina bhfuil slabhra ailcile líneach
agus/nó brainseach, ina bhfuil 9 n-adamh
carbóin arna gceangal go comhfhiúsach
in aon ionad le feanól, agus áirítear leis sin
freisin substaintí ina bhfuil aon cheann de
na hisiméirí aonair nó cumasc díobh sin.

Feanól, 4-(1-eitil-1,3-démheitilpeintil)-;

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

142731-63-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

58.

Aicmiú/Airíonna eile

4-(1-Eitil-1,3-démheitilpeintil)feanól
4-(3,6-Démheitilheaptán-3-il)feanól
Feanól, 4-(1-eitil-1,4-démheitilpeintil)-;
4-(1-Eitil-1,4-démheitilpeintil)feanól
4-(2-Meitilochtán-2-il)feanól

30784-30-6

250-339-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

52427-13-1

257-907-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

104-40-5

203-199-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

p-(1,1-Démheitilheiptil)feanól;

GA

57.

Uimhir CE

4.3.2021

Uimh.

Feanól, 4-(1,1-démheitilheiptil)59.

4-(3-Meitilochtán-3-il)feanól
4-(1-Eitil-1-meitilheicsil)feanól;

60.

4-Naoinilfeanól
p-Naoinilfeanól;
Feanól, 4-naoinil-

61.

Iseanaoinilfeanól

11066-49-2

234-284-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

62.

p-Iseanaoinilfeanól;

26543-97-5

247-770-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Feanól, 4-iseanaoinil-
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Feanól, 4-(1-eitil-1-meitilheicsil)-;
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Ainm

63.

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

Naoinilfeanól;

25154-52-3

246-672-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

17404-66-9

241-427-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Feanól, naoinil64.

Feanól, 4-(1-meitiolochtail)-;
p-(1-Meitiolochtail)feanól
Feanól, 4-naoinil-, brainseach

84852-15-3

284-325-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

66.

Feanól, naoinil-, brainseach

90481-04-2

291-844-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

500-024-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

500-315-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

500-045-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

7311-27-5

230-770-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

20427-84-3

243-816-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

67.

Naoinil-feanóil, eatocsailithe:

Naoinilfeanól, eatocsailithe;
Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(naoinilfeinil)-ω-hio
drocsa-

68.

Substaintí ina bhfuil slabhra ailcile líneach
agus/nó brainseach, ina bhfuil 9 n-adamh
carbóin arna gceangal go comhfhiúsach
in aon ionad le feanól, iad eatocsailithe,
agus áirítear leis sin freisin substaintí ina
bhfuil aon cheann de na hisiméirí aonair
nó cumasc díobh sin.

4-Naoinilfeanól, brainseach, 1 – 2,5 mól, eatoc
sailithe
Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(4-naoinilfeinil)-ωhiodrocsa-, brainseach

69.

4-Naoinilfeanól, 1 – 2,5 mól, eatocsailithe

70.

2-(2-{2-[2-(4-Naoinilfeanocsa)eatocsa]eatocsa}
eatocsa)eatán-1-ól
2-[2-[2-[2-(4-Naoinilfeanocsa)eatocsa]eatocsa]
eatocsa]eatánól;
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65.

GA

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile
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Uimh.

Eatánól, 2-[2-[2-[2-(4-naoinilfeanocsa)eatocsa]
eatocsa]eatocsa]71.

2-[2-(4-Naoinilfeanocsa)eatocsa]eatánól;
Eatánól, 2-[2-(4-naoinilfeanocsa)eatocsa]-

4.3.2021

72.

Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

20-(4-Naoinilfeanocsa)-3,6,9,12,15,18-heac
socsa-eacosán-1-ól;

27942-27-4

248-743-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

4.3.2021

Uimh.

3,6,9,12,15,18-Heacsocsa-eacosán-1-ól, 20- (4naoinilfeanocsa)2-[2-[2-[2-(4-Naoinilfeanocsa)eatocsa]eatocsa]
eatocsa]eatán-1-ól

7311-27-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

GA

73.

Eatánól, 2-[2-[2-[2-(4-naoinilfeanocsa)eatocsa]
eatocsa]eatocsa]26-(4-Naoinilfeanocsa)-3,6,9,12,15,18,21,24ochtocsaheicseacosán-1-ól
3,6,9,12,15,18,21,24-Ochtocsaheicseacosán-1ól, 26-(4-naoinilfeanocsa)-

14409-72-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

75.

17-(4-Naoinilfeanocsa)-3,6,9,12,15-peantocsaih
eiptideacán-1-ól

34166-38-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

3,6,9,12,15-Peantocsaiheiptideacán-1-ol, 17-(4naoinilfeanocsa)76.

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(4-naoinilfeinil)-ωhiodrocsa-, brainseach

127087-87-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

77.

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(4-naoinilfeinil)-ωhiodrocsa-

26027-38-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

78.

Eatánól, 2-(4-naoinilfeanocsa)

104-35-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

79.

Iseanaoinilfeanól, eatocsailithe;

37205-87-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(iseanaoinilfeinil)-ωhiodrocsa-
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74.
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Ainm

80.

Uimhir CAS

Uimhir CE

2-[2-(4-treas-Naoinilfeanocsa)eatocsa]eatánól

156609-10-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

9016-45-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Eatánól, 2-[2-(4-treas-naoinilfeanocsa)eatocsa]81.

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(naoinilfeinil)-ω-hio
drocsa-

Aicmiú/Airíonna eile

Naoinilfeanól, eatocsailithe
82.

83.

Ochtail-feanóil:

p-Ochtailfeanól;

Substaintí ina bhfuil slabhra ailcile líneach
agus/nó brainseach, ina bhfuil 8 n-adamh
carbóin arna gceangal go comhfhiúsach
in aon ionad le feanól, agus áirítear leis sin
freisin substaintí ina bhfuil aon cheann de
na hisiméirí aonair nó cumasc díobh sin.

4-Ochtailfeanól
4-(2,4,4-Trímheitilpeantán-2-il)feanól;

1806-26-4

217-302-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

140-66-9

205-426-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

67554-50-1

266-717-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

4-(1,1,3,3-Teitrimeitiolbúitil)feanól;
4-(treas-ochtail)feanól
4-treas-Ochtailfeanól
Ochtailfeanól;
Feanól, ochtail-

85.

Feanól, 2-iosochtail-

86378-08-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

86.

Feanól, iosochtail-;

11081-15-5

234-304-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

949-13-3

213-437-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

26401-75-2

247-663-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Iosochtailfeanól
87.

Feanól, 2-ochtail-;
o-Ochtailfeanól

88.

Feanól, 2-tán-ochtail-;
o-tán-Ochtailfeanól

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Feanól, 4-(1,1,3,3-teitrimeitiolbúitil)-;

84.

GA

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile
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89.

Ainm

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

Feanól, 4-iosochtail-;

27013-89-4

248-164-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

27214-47-7

248-330-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

93891-78-2

299-461-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

3307-00-4

221-989-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

18626-98-7

242-459-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

17404-44-3

241-426-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

37631-10-0

253-574-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

3307-01-5

221-990-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

3884-95-5

223-420-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

27193-28-8

248-310-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

p-Iosochtailfeanól
90.

Feanól, 4-tán-ochtail-;
p-tán-Ochtailfeanól

91.

Feanól, tán-ochtail-;
tán-Ochtailfeanól

92.

Feanól, 4-(1-eitilheicsil)-;
p-(1-Eitilheicsil)feanól

93.

Feanól, 2-(1-meitilheiptil)-;
o-(1-Meitilheiptil)feanól

94.

Feanól, 2-(1-eitilheicsil)-;
o-(1-Eitilheicsil)feanól

95.

Feanól, 2-(1-próipilpeintil)-;
o-(1-Próipilpeintil)feanól

96.

Feanól, 4-(1-próipilpeintil)-;
p-(1-Próipilpeintil)feanól

97.

Feanól, 2-(1-meitilheiptil)-;
o-(1,1,3,3-Teitrimeitilbúitil)feanól

98.

Feanól, (1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)-;
(1,1,3,3-Teitrimeitilbúitil)feanól

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
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99.

Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

Feanól, (1-meitilheiptil)-;

27985-70-2

248-759-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

(1-Meitilheiptil)feanól
Feanól, 4-(2-meitilheiptil)-

898546-19-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

101.

Feanól, 2-(2-eitilheicsil)-

28752-62-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

102.

Feanól, 4-(1-meitilheiptil)-;

1818-08-2

p-(1-Meitilheiptil)feanól

217-332-9

GA

100.

22

Uimh.

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Feanól, 4-(2-eitilheicsil)-

69468-20-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

104.

Feanól, 4-(5-meitilheiptil)-

1824164-95-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

105.

Feanól, 2-(2-meitilheiptil)-

898546-20-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

106.

Feanól, 4-(2-próipilpeintil)-

119747-99-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

107.

Feanól, 3-ochtail-

20056-69-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

108.

Feanól, 2-(1,1-démheitilheicsil)-

1824575-79-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

109.

Feanól, 4-(1,1-démheitilheicsil)-

30784-29-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

103.

4.3.2021

Uimhir CAS

110.

Feanól, 4-(5,5-démheitilheicsil)-

13330-52-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

111.

Feanól, 2-(5,5-démheitilheicsil)-

1822989-97-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

112.

Feanól, 3-(1,1-démheitilheicsil)-

70435-92-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

113.

Feanól, 4-(1,4-démheitilheicsil)-

164219-26-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-[(1,1,3,3- teitrimeit
ilbúitil)feinil]-ω-hiodrocsa-

9036-19-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

9002-93-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Substaintí ina bhfuil slabhra ailcile líneach
agus/nó brainseach, ina bhfuil 8 n-adamh
carbóin arna gceangal go comhfhiúsach
in aon ionad le feanól, iad eatocsailithe,
agus áirítear leis sin freisin substaintí ina
bhfuil aon cheann de na hisiméirí aonair
nó cumasc díobh sin.

Aicmiú/Airíonna eile

2-(2-[4-(1,1,3,3-Teitrimeitilbúitil)feanocsa]eat
ocsa)eatánól
Éitear Ochtailfeinile Gliocóil Poileitiléine;
2-[4-(2,4,4-Trímheitilpeantán-2-il)feanocsa]eat
ánól
Pola(ocsa-1,2-eatánde-il), α-[4-(1,1,3,3-teitrimeit
ilbúitil)feinil]-ω-hiodrocsaOchtailfeanól eatocsailithe

116.

20-[4-(1,1,3,3-Teitrimeitilbúitil)fean
ocsa]-3,6,9,12,15,18-heacsocs-eacosán-1-ól

2497-59-8

219-682-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

3,6,9,12,15,18-Heacsocsa-eacosán-1-ól, 20-[4(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]117.

Eatánól, 2-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

2315-67-5

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
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Ainmneacha CE/Ainmneacha eile
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Ainm
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Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)
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Ainm

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

118.

Eatánól, 2-[2-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)
feanocsa]eatocsa]-

2315-61-9

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-Ochtocsaiheacsacosán-1ól, 26-(4-ochtailfeanocsa)-;

42173-90-0

120.

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(ochtailfeinil)-ωhiodrocsa-, brainseach

68987-90-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

121.

Pola(ocsa-1,2-eataindé-il), α-[4-(6-meitilheiptil)
feinil]-ω-hiodrocsa-

59379-12-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

122.

Eatánól, 2-(4-ochtailfeanocsa)-;

51437-89-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)
255-695-5

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(4-ochtailfeinil)-ωhiodrocsa-

26636-32-8

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

124.

Pola(ocsa-1,2-eataindé-il), α-[4-(1-meitilheiptil)
feinil]-ω-hiodrocsa-

73935-42-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

125.

3,6,9,12,15,18-Heacsocsa-eiceasán-1-ól, 20-(4ochtailfeanocsa)-;

32742-88-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

20-(4-Ochtailfeanocsa)-3,6,9,12,15,18-heac
socsa-iceasán-1-ól
Eatánól, 2-[2-[2-[2-(4-ochtailfeanocsa)eatocsa]
eatocsa]eatocsa]-;

51437-92-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

51437-90-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

2-(p-Ochtailfeanocsa)eatánól
127.

Eatánól, 2-[2-(4-ochtailfeanocsa)eatocsa]-

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

123.

251-190-9

GA

257-203-4

2-(p-Ochtailfeanocsa)eatánól

126.

24

Uimh.
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Ainm

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

128.

3,6,9,12,15-Peantocsaiheiptideacán-1-ol, 17-(4ochtailfeanocsa)-

51437-94-6

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

129.

Pola(ocsa-1,2-eatáindé-il), α-(iosochtailfeinil)-ωhiodrocsa-

9004-87-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

130.

2-[2-[2-(4-Ochtailfeanocsa)eatocsa]eatocsa]
eatánól

51437-91-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

131.

3,6,9,12,15-Peantocsaiheiptideacán-1-ól, 17-[4(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

2497-58-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

132.

Eatánól, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)
feanocsa]eatocsa]eatocsa]-

2315-62-0

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

133.

Eatánól, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)
feanocsa]eatocsa]eatocsa]eatocsa]-

2315-63-1

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

134.

3,6,9,12-Teatrocsateitrideacán-1-ól, 14-[4(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

2315-64-2

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-Ochtocsaiheacsacosán-1ól, 26-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

2315-65-3

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-Naonocsanaonacosán1-ól, 29-[4-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

2315-66-4

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

137.

Eatánól, 2-[3-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

1026254-24-9

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

138.

Eatánól, 2-[2-(1,1,3,3-teitrimeitilbúitil)feanocsa]-

84658-53-7

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)
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139.

Ainmneacha CE/Ainmneacha eile

Uimhir CAS

Eatánól, 2-[2-(ochtailfeanocsa)eatocsa]-

27176-92-7

Uimhir CE

Aicmiú/Airíonna eile

26

Uimh.

Airíonna réabtha iontálaigh (REACH
Airteagal 57(f) – An comhshaol)

N, N-Démheitiolformaimíd

N, N-Démheitiolformaimíd; Formaimíd
démheitile, DNF

68-12-2

200-679-5

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B

141.

Próp-2-eanaimíd

Aicriolaimíd; 2-próipeanaimíd

79-06-1

201-173-7

Carcanaigineach de chatagóir 1B/

GA

140.

Só-ghineach de chatagóir 1B
142.

68391-11-7

Piridín, díorthaigh ailcile, ina bhfuil cion
≥ 0,1 % de bheinséin (Uimh. CE 200-7537)

269-929-9

Carcanaigineach de chatagóir 1A/
Só-ghineach de chatagóir 1B

143.

Cuineoilín

Cuineoilín

91-22-5

202-051-6

Carcanaigineach de chatagóir 1B

144.

Alcól teitrihidreafurfuirile

Alcól teitrihidreafurfuirile;

97-99-4

202-625-6

Tocsaineach don atáirgeadh, de chatagóir 1B”

( ) Ach amháin i gcás ina sonraítear a mhalairt san Iarscríbhinn seo, is é 0,1 % (meáchan ar mheáchan) an teorainn i ndáil leis an gcion inghlactha de na substaintí a liostaítear sa tábla mar eisíontais
neamhbheartaithe sa táirge críochnaithe.
(2) Is é 0,01 % (meáchan ar mheáchan) an teorainn i ndáil leis an gcion inghlactha den tsubstaint seo mar eisíontas neamhbheartaithe sa táirge críochnaithe, rud a chomhfhreagraíonn don teorainn tiúchana
shonrach a leagtar síos in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.
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RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2021/384 ÓN gCOIMISIÚN
an 3 Márta 2021
maidir le hoiriúnacht na n-ainmníochtaí cineálacha de speicis plandaí talmhaíochta nó speicis glasraí
talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2009
(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,
Ag féachaint do Threoir 2002/53/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an gcatalóg choiteann de
chineálacha de speicis plandaí talmhaíochta (1), agus go háirithe an dara fomhír d’Airteagal 9(6) de,
Ag féachaint do Threoir 2002/55/CE ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir le síol glasraí a mhargú (2), agus go
háirithe an dara fomhír d’Airteagal 9(6) de,
De bharr an mhéid seo a leanas:
(1)

Le Treoracha 2002/53/CE agus 2002/55/CE leagtar síos rialacha ginearálta maidir le hoiriúnacht ainmníochtaí
cineáil trí bhíthin tagairt d’Airteagal 63 de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 ón gComhairle (3).

(2)

I gcomhréir le hAirteagal 63 de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 chun cineál planda a fhormheas, ní mór don Oifig
Chomhphobail um Chineálacha Plandaí (CPVO) a mheas go bhfuil a ainmníocht chineáil oiriúnach. Tá ainmníocht
chineáil oiriúnach mura bhfuil bac ar bith ann i gcomhréir le mír 3 nó mír 4 den Airteagal sin.

(3)

Le Rialachán (CE) Uimh. 637/2009 ón gCoimisiún (4), bunaítear rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm
critéir áirithe a leagtar amach in Airteagal 63 de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 i ndáil le hoiriúnacht na
n-ainmníochtaí de chineálacha speiceas talmhaíochta agus speiceas plandaí glasraí chun an chéad fhomhír
d’Airteagal 9(6) de Threoir 2002/53/CE agus an chéad fhomhír d’Airteagal 9(6) de Threoir 2002/55/CE a chur i
bhfeidhm.

(4)

Bhunaigh CPVO agus na Ballstáit sainghrúpa, a d’fhorbair agus a leasaigh treoirlínte maidir le hoiriúnacht na
n-ainmníochtaí faoi Airteagal 63 de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 (“Treoirlínte maidir le hainmníochtaí
cineáil”) (5). Chun comhsheasmhacht a áirithiú maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar dá bhforáiltear in Airteagal 63
de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le soiléirithe breise a thagann as na
Treoirlínte maidir le hainmníochtaí cineáil.

(5)

Leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 637/2009 roinnt uaireanta. I bhfianaise an ghá atá ann na rialacha atá ann cheana a
leasú agus ar mhaithe le deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart an Rialachán sin a aisghairm agus an Rialachán seo a chur
ina ionad.

(6)

Tá ainmníocht chineáil le formheas ach amháin má tá sí mí-oiriúnach mar gheall ar bhaic. Faoi Airteagal 63 de
Rialachán (CE) Uimh. 2100/94, ní mór bac a chur ar úsáid ainmníochta cineáil i gcás réamhcheart tríú páirtí,
deacrachtaí maidir le haithint nó atáirgeadh, ainmníochtaí comhionanna le cineál den speiceas céanna nó de
speiceas neasghaolmhar, ainmníochtaí a úsáidtear go coitianta chun earraí a mhargú, i gcás ina bhféadfadh an
ainmníocht a bheith ina hábhar masla i gceann de na Ballstáit nó i gcás ina mbeadh sí in aghaidh an bheartais
phoiblí, i gcás mearbhaill de bharr cosúlacht amhairc, foghraíochta nó choincheapúil nó i gcás ábhar míthreorach.

(1) IO L 193, 20.7.2002, lch. 1.
(2) IO L 193, 20.7.2002, lch. 33.
(3) Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 ón gComhairle an 27 Iúil 1994 maidir le cearta Comhphobail i ndáil le cineálacha plandaí (IO L 227,
1.9.1994, lch. 1).
(4) Rialachán (CE) Uimh. 637/2009 ón gCoimisiún an 22 Iúil 2009 lena mbunaítear rialacha cur chun feidhme maidir le hoiriúnacht na
n-ainmníochtaí cineálacha de speicis plandaí talmhaíochta agus speicis glasraí talmhaíochta (IO L 191, 23.7.2009, lch. 10).
(5) CPVO Guidelines on variety denominations [Treoirlínte CPVO maidir le hainmníochtaí cineáil], Cruinniú 1 den Chomhairle Riaracháin de
(2018), DOC-AC-2018-1-7.
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(7)

Chun am leordhóthanach a thabhairt d’údaráis inniúla chun na rialacha nua a chur i bhfeidhm, ba cheart feidhm a
bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2022.

(8)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón mBuanchoiste um Plandaí, Ainmhithe,
Bia agus Beatha,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1
Ábhar
Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm na gcritéar a leagtar amach in Airteagal 63
de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94 i ndáil le hoiriúnacht na n-ainmníochtaí de chineálacha speiceas plandaí talmhaíochta
agus speiceas glasraí talmhaíochta chun críocha na chéad fhomhíre d’Airteagal 9(6) de Threoir 2002/53/CE agus na chéad
fhomhíre d’Airteagal 9(6) de Threoir 2002/55/CE.

Airteagal 2
Oiriúnacht ainmníochtaí cineáil
1.

Beidh ainmníocht chineáil oiriúnach mura mbeidh aon bhac ann maidir lena hainmniú.

2.

Tá bac maidir le hainmniú ainmníochta cineáil sna cásanna seo a leanas:

(a) nuair a chuirtear bac ar úsáid ainmníochta cineáil i gcríoch an Aontais i gcás ina gcloítear le hagóid ó thríú páirtí ag a
bhfuil réamhcheart, mar a leagtar amach in Airteagal 3(1);
(b) nuair atá coinbhleacht ann idir an ainmníocht chineáil le tásca geografacha, le hainmniúcháin tionscnaimh nó le
sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht, mar a leagtar amach in Airteagal 3(2);
(c) nuair a d’fhéadfadh an ainmníocht chineáil a bheith ina cúis le deacrachtaí dá cuid úsáideoirí maidir lena haithint nó
lena hatáirgeadh, mar a leagtar amach in Airteagal 4;
(d) nuair atá an ainmníocht chineáil comhionann, nó nuair a d’fhéadfaí í a thógáil in amhlachas ainmníochta cineáil, le
hainmníocht chineáil faoina bhfuil cineál eile den speiceas céanna nó de speiceas neasghaolmhar cláraithe i gclár
oifigiúil cineálacha plandaí nó faoinar cuireadh ábhar de chineál eile ar fáil ar an margadh, mar a leagtar amach in
Airteagal 5;
(e) nuair a d’fhéadfadh an ainmníocht chineáil mearbhall a chothú mar gheall ar a cosúlacht amhairc, foghraíochta nó
choincheapúil le hainmníocht chineáil den speiceas céanna nó de speiceas neasghaolmhar, mar a leagtar amach in
Airteagal 5;
(f) nuair atá an ainmníocht chineáil comhionann le hainmniúcháin a úsáidtear go coitianta chun earraí a mhargú, nó
ainmniúcháin nach mór iad a choinneáil saor faoi reachtaíocht eile, nó nuair a d’fhéadfaí í a thógáil in amhlachas na
n-ainmniúchán sin, mar a leagtar amach in Airteagal 6;
(g) nuair a d’fhéadfadh an ainmníocht chineáil an pobal a chur amú nó mearbhall a chur orthu, mar a leagtar amach in
Airteagal 7.

Airteagal 3
Réamhcheart tríú páirtí
1.
Is ann do bhac mar gheall ar réamhcheart tríú páirtí, i gcás ina gcloífidh aon údarás inniúil le hagóid tríú páirtí, a
bhfuil trádmharc aige, i gcoinne ainmniú na hainmníochta cineáil i gcríoch an Aontais. Baineann an bac sin le
trádmharcanna:
(a) a cláraíodh i mBallstát amháin nó níos mó ná sin, nó san Aontas roimh chlárú na hainmníochta cineáil;
(b) atá comhionann nó comhchosúil leis an ainmníocht chineáil; agus
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(c) a chláraítear i ndáil le hearraí den speiceas céanna leis an gcineál lena mbaineann nó de speiceas neasghaolmhar.
2.
I gcás tásca geografacha, ainmniúcháin tionscnaimh nó sainearraí traidisiúnta faoi ráthaíocht le haghaidh táirgí
talmhaíochta agus earraí bia, deochanna biotáilleacha, fíonta cumhraithe agus táirgí fíona mar réamhcheart ag tríú páirtí,
cuirfear bac ar ainmníocht chineáil i gcríoch an Aontais i gcás ina sáródh an ainmníocht chineáil an méid seo a leanas:
(a) Airteagail 13 nó 24 de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6);
(b) Airteagal 103 de Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7);
(c) Airteagal 20 de Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8);
(d) Airteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).
3.
Maidir le bac ar oiriúnacht ainmníochta mar gheall ar an réamhcheart dá dtagraítear i mír 1, scoirfidh an bac sin de
bheith ann más rud é go mbeidh toiliú i scríbhinn faighte ó shealbhóir an réamhchirt chun an ainmníocht a úsáid i ndáil
leis an gcineál lena mbaineann, ar choinníoll nach bhféadfadh an toiliú sin an pobal a chur amú maidir le fíorthionscnamh
an táirge.
4.
I gcás ina bhfuil réamhcheart ag an iarratasóir i leith na hainmníochta cineáil atá beartaithe ina hiomláine nó cuid di,
beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 18(1) de Rialachán (CE) Uimh. 2100/94.

Airteagal 4
Deacrachtaí maidir le haithint nó le hatáirgeadh ainmníochta cineáil
1.
Is ann do bhac mar gheall ar dheacrachtaí a mhéid a bhaineann le haithint nó le hatáirgeadh ainmníochta cineáil nuair
atá ainmníocht chineáil ina cúis le deacrachtaí ag a húsáideoirí a mhéid a bhaineann lena haitheantas nó lena hatáirgeadh.
2.
Measfar go gcruthaíonn ainmníocht chineáil deacrachtaí dá húsáideoirí a mhéid a bhaineann lena haithint nó lena
hatáirgeadh sna cásanna seo a leanas:
(a) go bhfuil breischéimeanna nó sárchéimeanna inti, nó go bhfuil sí comhdhéanta díobh;
(b) go bhfuil ainmneacha luibheolaíocha speiceas inti atá sa ghrúpa speiceas plandaí talmhaíochta nó speiceas plandaí
glasraí lena mbaineann an cineál, nó go bhfuil sí comhdhéanta de na hainmneacha sin;
(c) go bhfuil téarmaí pórúcháin agus teicniúla inti agus go bhfuil sí comhdhéanta díobh, mura rud é nach gcuirfeadh a
n-úsáid in éineacht le téarmaí eile cosc ar aithint na hainmníochta cineáil sa cháil sin;
(d) go bhfuil sí comhdhéanta go heisiach d’ainm geografach a bhfuil clú bainte amach aige maidir leis an speiceas lena
mbaineann;
(e) go bhfuil sí comhdhéanta de litir nó uimhir aonair nó uimhreacha amháin, mura bhfuil sé seo ina chleachtas bunaithe
chun cineálacha áirithe a ainmniú;
(6) Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta
do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí (IO L 343, 14.12.2012, lch. 1).
(7) Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagrú na
margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 922/72 ón gComhairle, Rialachán (CEE) Uimh. 234/79
ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1037/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle (IO L 347,
20.12.2013, lch. 671).
(8) Rialachán (AE) Uimh. 251/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i
láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach ar tháirgí fíona cumhraithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón
gComhairle (IO L 84, 20.3.2014, lch. 14).
(9) Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair
agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus
cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i
ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 (IO L 130, 17.5.2019, lch. 1).
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(f) go bhfuil an iomarca focal nó eilimintí inti, nó go bhfuil sí comhdhéanta den iomarca focal nó eilimintí, mura
ndéanann dul na foclaíochta rud inaitheanta di;
(g) go bhfuil marc poncaíochta nó siombail eile inti, meascán de chás uachtair agus íochtair (seachas i gcás ina bhfuil an
chéad litir sa chás uachtair agus an chuid eile den ainmníocht sa chás íochtair), foscript, forscript nó dearadh nó
eilimint fháthchiallach (seachas an uaschamóg (’), an chamóg (,), suas le dhá comhartha uaillbhreasa
neamhchóngaracha (!), an lánstad, nó siombail an fleiscín, na tulslaise (/) nó na cúlslaise (\));
(h) go bhfuil sí comhdhéanta d’fhoscript, forscript nó dearadh, lógó nó eilimint fháthchiallach nó go bhfuil siad sin inti.

Airteagal 5
Ainmníochtaí atá comhionann, a d’fhéadfaí í a thógáil in amhlachas cineáil eile
1.
Is ann do bhac le haghaidh ainmniú ainmníochta cineáil i gcás ina bhfuil sí comhionann leis an méid seo a leanas nó
ina bhféadfaí í a thógáil in amhlachas an mhéid seo a leanas:
(a) ainmníocht chineáil faoina bhfuil cineál eile den speiceas céanna nó de speiceas neasghaolmhar cláraithe i gclár oifigiúil
cineálacha; nó
(b) ainmníocht chineáil faoina ndearnadh ábhar de chineál eile a mhargú i mBallstát nó i gcríoch páirtí chonarthaigh den
Aontas Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha nua Plandaí (“UPOV”);
ach amháin murab ann don chineál eile sin a thuilleadh agus nach bhfuil aon tábhacht ar leith ag baint lena ainmníocht.
2.
Lena fháil amach an bhfuil mearbhall ann chun críocha mhír 1, déanfaidh an t-údarás inniúil anailís ar gach ceann de
na gnéithe amhairc, foghraíochta agus coincheapúla ar leithligh agus ansin déanfaidh sé measúnú foriomlán, agus
ainmníochtaí cineálacha den speiceas céanna nó de speiceas neasghaolmhar á gcur san áireamh, ar choinníoll go raibh na
cineálacha lena mbaineann dá dtagraítear sa mhír seo agus i mír 1 faoi réir ceart maidir le cineálacha plandaí nó iarratas ar
cheart den chineál sin, nó go raibh siad glactha go hoifigiúil lena margú, i gcríoch ceann amháin díobh seo a leanas:
(a) an tAontas;
(b) an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;
(c) páirtí conarthach de chuid UPOV;
(d) ball den Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (“ECFE”).
3.

Chun críocha an Airteagail seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a) ciallaíonn “speicis neasghaolmhara” na speicis a liostaítear san Iarscríbhinn;
(b) ciallaíonn “clár oifigiúil cineálacha” catalóg choiteann de chineálacha de speicis plandaí talmhaíochta, dá dtagraítear in
Airteagal 17 de Threoir 2002/53/CE, nó in Airteagal 17 de Threoir 2002/55/CE, nó i Liosta Cineálacha ECFE, nó i
gclár cineálacha plandaí de chuid Bhall UPOV;
(c) ciallaíonn “ní ann do chineál a thuilleadh” cineál nach ann dá ábhar a thuilleadh;
(d) ciallaíonn “níl aon tábhacht ar leith ag baint leis an ainmníocht” go meastar gur cailleadh an tábhacht ar leith a bhain
leis an ainmníocht chineáil atá cláraithe i gclár oifigiúil cineálacha ar dhul in éag tréimhse 10 mbliana tar éis di a
bheith scriosta ón gclár sin, ach amháin má tá imthosca eisceachtúla ann.

Airteagal 6
Ainmniúcháin a úsáidtear go coitianta i margú earraí
1.
Is ann do bhac ar ainmniú ainmníochta cineáil nuair atá an ainmníocht chineáil comhionann le hainmniúcháin a
úsáidtear go coitianta chun earraí a mhargú, nó ainmniúcháin nach mór iad a choinneáil saor faoi reachtaíocht eile, nó
nuair a d’fhéadfaí í a thógáil in amhlachas na n-ainmniúchán sin.
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2.
Is éard a bheidh sna hainmniúcháin a úsáidtear go coitianta chun earraí a mhargú, nó nach mór iad a choinneáil saor
faoi reachtaíocht eile:
(a) ainmníochtaí airgeadra;
(b) téarmaí a bhaineann le meáchan agus tomhas;
(c) nathanna agus téarmaí nár cheart a úsáid chun críoch eile seachas iad siúd a bheartaítear faoi reachtaíocht an Aontais
nó faoi reachtaíocht Bhallstáit.

Airteagal 7
Ábhar míthreorach
1.
Is ann do bhac ar ainmniú ainmníochta cineáil i gcás ina bhféadfadh an ainmníocht an pobal a chur amú nó
mearbhall a chur orthu maidir le saintréithe, luach nó céannacht an chineáil, nó maidir le haitheantas an phóraitheora nó
aon pháirtí eile sna himeachtaí.
2.

Measfar go bhféadfadh ainmníocht chineáil an pobal a chur amú nó mearbhall a chur orthu sna cásanna seo a leanas:

(a) go ngineann sí míthuairim go bhfuil an ainmníocht gaolmhar le cineál sonrach eile, nó go bhfuil sí díorthaithe ó
chineál sonrach eile;
(b) go ngineann sí míthuairim go bhfuil saintréith nó luach ar leith aici;
(c) go dtagraíonn sí do shaintréith nó do luach sonrach ar bhealach a thugann le tuiscint go mbaineann an tsaintréith nó
an luach sonrach sin leis an gcineál sin amháin, cé go bhféadfadh an tsaintréith nó an luach céanna a bheith ag
cineálacha eile den speiceas céanna;
(d) go bhfuil sí comhchosúil le hainm trádála aitheanta seachas trádmharc cláraithe nó ainmníocht chineáil;
(e) go dtugann sí le fios gur cineál eile é an cineál;
(f) go ngineann sí míthuairim maidir le céannacht an iarratasóra, céannacht an duine atá freagrach as an gcineál a
chothabháil nó céannacht an phóraitheora;
(g) go bhfuil an méid seo a leanas inti, nó go bhfuil sí comhdhéanta de:
(i)

breischéimeanna nó sárchéimeanna a d’fhéadfadh a bheith mealltach ó thaobh shaintréithe an chineáil de;

(ii) ainmneacha luibheolaíocha nó gnáthainmneacha na speiceas atá sa ghrúpa speiceas plandaí talmhaíochta nó
speiceas plandaí glasraí lena mbaineann an cineál;
(iii) ainm an duine nádúrtha nó dhlíthiúil, nó tagairt dó, chun míthuairim a ghiniúint maidir le céannacht an
iarratasóra, céannacht an duine atá freagrach as an gcineál a chothabháil nó céannacht an phóraitheora;
(h) tá ainm geografach leis ar dócha go gcuirfidh sé dallamullóg ar an úsáideoir maidir leis na saintréithe nó an luach
saothraithe agus úsáid an chineáil.

Airteagal 8
Aisghairm Rialachán (CE) Uimh. 637/2009
Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2009.
Leanfaidh sé d’fheidhm a bheith aige, áfach, maidir le hainmníochtaí cineáil a mhol an t-iarratasóir don údarás inniúil lena
bhformheas roimh an 1 Eanáir 2022.

Airteagal 9
Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm
Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.
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Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go
díreach i ngach Ballstát.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 3 Márta 2021.

Thar ceann an Choimisiúin
An tUachtarán
Ursula VON DER LEYEN
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IARSCRÍBHINN

Sainmhíniú ar speicis neasghaolmhara de réir bhrí Airteagal 5(3)

Chun críche “speicis neasghaolmhara”, dá dtagraítear in Airteagal 5(3), a shainmhíniú, beidh feidhm ag an méid seo a
leanas:
(a) más ann do níos mó ná aicme amháin laistigh de ghéineas, beidh feidhm ag an liosta aicmí i gcuid I;
(b) má chuimsítear níos mó ná aon ghéineas amháin faoi aicmí, beidh feidhm ag an liosta aicmí i gcuid II;
(c) mar riail ghinearálta, i gcás na ngéineas agus na speiceas nach gcumhdaítear leis na liostaí aicmí i gcodanna I agus II,
measfar gur aicme atá i ngéineas sa chás sin.

CUID I

AICMÍ A BHFUIL GÉINEAS ACU
Aicmí

Na hainmneacha luibheolaíocha

Aicme 1.1:

Brassica oleracea

Aicme 1.2:

Brassica seachas Brassica oleracea

Aicme 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Aicme 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B.
vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris.

Aicme 2.3:

Beta seachas aicmí 2.1 agus 2.2.

Aicme 3.1:

Cucumis sativus

Aicme 3.2:

Cucumis melo

Aicme 3.3:

Cucumis seachas aicmí 3.1 agus 3.2

Aicme 4.1:

Solanum tuberosum L.

Aicme 4.2:

Tráta agus fréamhstoic trátaí:
— Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)
— Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)
— Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)
— Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)
— Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.)
(Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)
— Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hir
sutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)
— Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)
— Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)
— Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)
agus hibridí idir na speicis sin

Aicme 4.3:

Solanum melongena L.

Aicme 4.4:

Solanum seachas aicmí 4.1, 4.2 agus 4.3
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CUID II
AICMÍ LENA gCUIMSÍTEAR NÍOS MÓ NÁ GÉINEAS AMHÁIN
Aicmí

Na hainmneacha luibheolaíocha

Aicme 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Aicme 203 *:

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum agus Poa

Aicme 204 *

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Aicme 205:

Cichorium, Lactuca

* Ní bhunaítear Aicmí 203 agus 204 ar bhonn speicis neasghaolmhara amháin
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CEARTÚCHÁIN

Ceartúchán ar 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)
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 119 an 4 Bealtaine 2016)
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 4 Bealtaine 2016)
1.

Ar leathanach 32, Airteagal 3(1):

in ionad:

“1. Tá feidhm [...] is cuma cé acu an ndéantar an phróiseáil san Aontas nó nach ndéantar.”,

léitear:

“1. Tá feidhm [...] is cuma cé acu a dhéantar nó nach ndéantar an phróiseáil san Aontas.”.

2.

Ar leathanach 33, pointe (1) d’Airteagal 4, tús phointe (1):

in ionad:

“(1) ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha saineathanta nó
in-sainaitheanta (‘ábhar sonraí’)...;”,

léitear:

“(1) ciallaíonn ‘sonraí pearsanta’ aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó
in-sainaitheanta (‘ábhar sonraí’)...;”.

3.

Ar leathanach 34, pointe (11) d’Airteagal 4:

in ionad:

“(11) ciallaíonn ‘toiliú’ an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a dhéanann an
t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, á rá gur
mian leis nó léí aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi;”,

léitear:

“(11) ciallaíonn ‘toiliú’ an ábhair sonraí aon léiriú sonrach, feasach agus gan athbhrí a thugtar faoi shaoirse
ar mhianta an ábhair sonraí trína gcuireann sé nó sí in iúl, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir
dhearfach, go n-aontaíonn sé nó sí le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi;”.

4.

Ar leathanach 35, pointe (22) d’Airteagal 4:

in ionad:

“(22) ciallaíonn ‘údarás maoirseachta lena mbaineann’ údarás maoirseachta a mbaineann próiseáil somraí
pearsanta leis mar gurb amhlaidh:
(a) go bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe ar chríoch Bhallstáit an údaráis mhaoirseachta
sin;
(b) go bhfuil éifeacht shubstainteach nó gur dóchúil go mbeidh éifeacht shubstainteach
ag an bpróiseáil ar ábhair sonraí atá ina gcónaí i mBallstát an údaráis mhaoirseachta sin; nó
(c) go ndearnadh gearán a thaisceadh leis an údarás maoirseachta sin;”,

léitear:

“(22) ciallaíonn ‘údarás maoirseachta lena mbaineann’ údarás maoirseachta a mbaineann próiseáil sonraí
pearsanta leis mar gurb amhlaidh:
(a) go bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe ar chríoch Bhallstát an údaráis maoirseachta
sin;
(b) go bhfuil éifeacht shubstainteach nó gur dóchúil go mbeidh éifeacht shubstainteach
ag an bpróiseáil ar ábhair sonraí atá ina gcónaí i mBallstát an údaráis maoirseachta sin; nó
(c) go ndearnadh gearán a thaisceadh leis an údarás maoirseachta sin;”.
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Ar leathanach 37, Airteagal 8(1):

in ionad:

“1. I gcás go mbeidh feidhm ag pointe (a) d'Airteagal 6(1), maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise a thairiscint
go díreach do leanbh, beidh próiseáil sonraí pearsanta linbh dleathach I gcás ian mbeidh an leanbh os
cionn 16 bliana d'aois. Má tá an leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois, ní bheidh an phróiseáil sin
dleathach ach amháin má thugann nó má údaraíonn, agus a mhéid a thugann nó a údaraíonn,
sealbhóir na freagrachta tuismitheoireachta as an leanbh an toiliú sin.
Féadfaidh ballstáit a fhoráil le dlí d'aois is oige chun na gcríoch sin, ar choinníoll nach bhfuil an aois sin
faoi bhun 13 bliana d'aois.”,

léitear:

“1. I gcás go mbeidh feidhm ag pointe (a) d'Airteagal 6(1), maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise a thairiscint
go díreach do leanbh, beidh próiseáil sonraí pearsanta linbh dleathach i gcás ina mbeidh an leanbh 16
bliana d'aois ar a laghad. Má tá an leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois, ní bheidh an phróiseáil sin
dleathach ach amháin má thugann nó má údaraíonn, agus a mhéid a thugann nó a údaraíonn,
sealbhóir na freagrachta tuismitheoireachta as an leanbh an toiliú sin.
Féadfaidh Ballstáit a fhoráil le dlí d'aois is lú ná sin chun na gcríoch sin, ar choinníoll nach bhfuil an aois
is lú sin faoi bhun 13 bliana d'aois.”.

6.

Ar leathanach 40, Airteagal 12(5):

in ionad:

“5. Cuirfear faisnéis a sholáthraítear faoi Airteagal 13 agus Airteagal 14 ar fáil saor in aisce mar aon le haon
chumarsáid agus aon ghníomh a dhéanfar faoi Airteagal 15 go hAirteagal 22 agus faoi Airteagal 34. I
gcás inar léir go follasach go bhfuil iarrataí ón ábhar sonraí gan bhunús nó iomarcach, go háirithe toisc
go bhfuil siad athráiteach, féadfaidh an rialaitheoir ceann acu seo a leanas a dhéanamh:
(a) táille réasúnach a ghearradh chun na costais a bhaineann leis an bhfaisnéis a chur ar fáil nó as
gníomhaíocht a dhéanamh mar a iarradh a chur san áireamh;
ó
(b) diúltóidh sé gníomhú ar an iarratas.”,

léitear:

“5. Cuirfear faisnéis a sholáthraítear faoi Airteagal 13 agus Airteagal 14 ar fáil saor in aisce mar aon le haon
chumarsáid agus aon ghníomhaíochtaí a dhéanfar faoi Airteagal 15 go hAirteagal 22 agus faoi
Airteagal 34. I gcás inar follasach go bhfuil iarrataí ó ábhar sonraí gan bhunús nó go bhfuil siad
iomarcach, go háirithe mar gheall ar a atarlaithí atá siad, féadfaidh an rialaitheoir ceann acu seo a
leanas a dhéanamh:
(a) táille réasúnach a ghearradh agus na costais riaracháin a bhaineann leis an bhfaisnéis nó an
chumarsáid a iarradh a sholáthar, nó as an ngníomhaíocht a iarradh a dhéanamh, á gcur san
áireamh;
nó
(b) diúltú gníomhú ar an iarraidh.”.

7.

Ar leathanach 40, Airteagal 13(1), na focail réamhráiteacha:

in ionad:

“1. I gcás go mbailítear sonraí pearsanta ábhar sonraí ón ábhar sonraí, tabharfaidh an rialaitheoir an
fhaisnéis uile faoin méid seo a leanas don ábhar sonraí tráth a fhaighfear na sonraí pearsanta:”,

léitear:

“1. I gcás go mbailítear sonraí pearsanta a bhaineann le hábhar sonraí ón ábhar sonraí, tabharfaidh an
rialaitheoir an fhaisnéis uile seo a leanas don ábhar sonraí tráth a gheofar na sonraí pearsanta:”.
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Ar leathanach 40, Airteagal 13(1), pointe (b):

in ionad:

“(b) sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí,i gcás inarb ábhartha;”,

léitear:

“(b) sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí, i gcás inarb infheidhme;”.

9.

Ar leathanach 41, Airteagal 13(2):

in ionad:

“2. De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh an rialaitheoir tráth a fhaighfear sonraí
pearsanta don ábhar sonraí, an fhaisnéis bhreise sin is gá chun próiseáil chothrom agus thrédhearcach a
áirithiú:”,

léitear:

“2. De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh an rialaitheoir don ábhar sonraí, tráth
a gheofar sonraí pearsanta, an fhaisnéis bhreise seo a leanas is gá chun próiseáil chothrom
thrédhearcach a áirithiú:”.

10.

Ar leathanach 42, Airteagal 14(5), pointe (b):

in ionad:

“(b) tá sé dodhéanta an fhaisnéis sin a chur ar fáil nó bhainfeadh iarracht dhíréireach lena cur ar fáil go
háirithe nó chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde
eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh, faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí a leagtar
síos in Airteagal 89(1) nó a mhéid is dócha nach féidir a chun na críocha sin h a ghnóthú de bharr an
oibleagáíd dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nó go ndéanfar an gnóthú sin a lagú go mór.;Sna
cásanna sin déanfaidh an rialaitheoir na bearta is gá chun cearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha an
ábhair sonraí a chosaint, lena n-áirítear an fhaisnéis an fhaisnéis a chur ar fáil go poiblí;”,

léitear:

“(b) tá sé dodhéanta an fhaisnéis sin a sholáthar nó bhainfeadh iarracht dhíréireach lena soláthar, go háirithe
le haghaidh próiseáil chun críoch cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch
taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críoch staidrimh, faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí dá
dtagraítear in Airteagal 89(1) nó a mhéid is dócha go bhfágann an oibleagáid dá dtagraítear i mír 1 den
Airteagal seo go mbeadh sé dodhéanta cuspóirí na próiseála sin a bhaint amach nó go gcuirfí isteach go
mór ar bhaint amach na gcuspóirí sin. Sna cásanna sin, déanfaidh an rialaitheoir na bearta is gá chun
cearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí a chosaint, lena n-áirítear an fhaisnéis a chur
ar fáil go poiblí;”.

11.

Ar leathanach 43, Airteagal 15(3), an dara habairt:

in ionad:

“I gcás ina ndéanann an t-ábhar sonraí trí mhean leictreonach, agus mura n-iarrann an t-ábhar sonraí a
mhalairt, cuirfear an fhaisnéis ar fáil i bhfoirm leictreonach a úsáidtear go coitianta.”,

léitear:

“I gcás ina ndéanann an t-ábhar sonraí an iarraidh trí mheán leictreonach, agus mura n-iarrann an t-ábhar
sonraí a mhalairt, cuirfear an fhaisnéis ar fáil i bhfoirm leictreonach a úsáidtear go coitianta.”.

12.

Ar leathanach 43, Airteagal 16, an dara habairt:

in ionad:

“Agus na críocha dár ndearnadh an phrósieáil a gcur san áireamh, beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí go
ndéanfar sonraí neamhiomlána a chomhlánú, lena n-áirítear de bhíthin soláthair ráitis fhorlíontaigh.”,

léitear:

“Agus na críocha dá ndearnadh an phróiseáil á gcur san áireamh, beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí go
ndéanfar sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú, lena n-áirítear de bhíthin ráiteas forlíontach a
sholáthar.”.

37

GA

38

13.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

4.3.2021

Ar leathanach 44, Airteagal 17(3), pointe (d):

in ionad:

“(d) chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíoch nó
stairiúil nó chun críocha staidrimh i gcomhréir le hAirteagal 89(1) a mhéid is dócha nach féidir
cuspóirí na próiseala sin a ghnóthú nó go ndéanfaí dochar dá ngnóthú de bharr an chirt dá dtagraítear
i mír 1; nó”,

léitear:

“(d) chun críoch cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde eolaíoch nó
stairiúil nó chun críoch staidrimh i gcomhréir le hAirteagal 89(1) a mhéid is dócha go bhfágann an
ceart dá dtagraítear i mír 1 go mbeadh sé dodhéanta cuspóirí na próiseála sin a bhaint amach nó go
gcuirfí isteach go mór ar bhaint amach na gcuspóirí sin; nó”.

14.

Ar leathanach 45, Airteagal 21(1):

in ionad:

“1. Beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí agóid a dhéanamh, ar fhorais a bhaineann lena staid leithleach féin,
ag am ar bith, i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi féin agus é arna bhunú ar
phointe (e) nó nó ar phointe (f) d'Airteagal 6(1), lena n-áirítear próifíliú bunaithe ar na forálacha sin.”,

léitear:

“1. Beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí agóid a dhéanamh, ar fhorais a bhaineann lena staid leithleach féin,
ag am ar bith, i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi féin agus é arna bhunú ar
phointe (e) nó ar phointe (f) d'Airteagal 6(1), lena n-áirítear próifíliú bunaithe ar na forálacha sin.”.

15.

Ar leathanach 46, Airteagal 22(2):

in ionad:

“2. Ní bheidh feidhm ag mír 1 más fíor an méid seo a leanasi dtaca leis an gcinneadh:”,

léitear:

“2. Ní bheidh feidhm ag mír 1 más fíor an méid seo a leanas i dtaca leis an gcinneadh:”.

16.

Ar leathanach 47, Airteagal 23(2), pointe (h):

in ionad:

“(h) an ceart atá agna hábhair sonraí [...].”,

léitear:

“(h) an ceart atá ag na hábhair sonraí [...].”.

17.

Ar leathanach 48, Airteagal 25(2), an dara habairt:

in ionad:

“Tá feidhm ag an oibleagáid sin maidir leis an méid sonraí a bhailítear, an oiread próiseálaa dhéantar orthu,
an tréimhse a stóráiltear iad lena linn agus an rochtain atá orthu.”,

léitear:

“Tá feidhm ag an oibleagáid sin maidir leis an méid sonraí pearsanta a bhailítear, an oiread próiseála a
dhéantar orthu, an tréimhse a stóráiltear iad lena linn agus an rochtain atá orthu.”.

18.

Ar leathanach 48, Airteagal 26(2):

in ionad:

“2. Maidir leis an gcomhshocrú dá dtagraítear i mír 1, leireofar ann [...].”,

léitear:

“2. Maidir leis an gcomhshocrú dá dtagraítear i mír 1, léireofar go cuí ann [...].”.
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Ar leathanach 48, Airteagal 27, an teideal:

in ionad:

“Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas”,

léitear:

“Ionadaithe rialaitheoirí nó próiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas”.

20.

Ar leathanach 49, Airteagal 28(3), pointe (e):

in ionad:

“(e) agus cineál na próiseála á chursan áireamh, [...]”,

léitear:

“(e) agus cineál na próiseála á chur san áireamh, [...]”.

21.

Ar leathanach 49, Airteagal 28(3), pointe (h):

in ionad:

“(h) cuirfidh sé ar fáil don rialaitheoir an fhaisnéis uile is gá chun comhlíonadh na n-oibleagáidí atá leagtha
síos san Airteagal seo a thaipseáint agus [...].”,

léitear:

“(h) cuirfidh sé ar fáil don rialaitheoir an fhaisnéis uile is gá chun comhlíonadh na n-oibleagáidí atá leagtha
síos san Airteagal seo a thaispeáint agus [...].”.

22.

Ar leathanach 50, Airteagal 30(1):

in ionad:

“Áireofar an fhaisnéis uile eo a leanas sa taifead sin:”,

léitear:

“Áireofar an fhaisnéis uile seo a leanas sa taifead sin:”.

23.

Ar leathanach 52, Airteagal 33(3), pointe (d):

in ionad:

“(d) tabharfar tuairisc ar na bearta atá déanta ag an rialaitheoir nó atá beartaithe aige a dhéanamh le
haghaidh a tbabhairt ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, [...].”,

léitear:

“(d) tabharfar tuairisc ar na bearta atá déanta ag an rialaitheoir nó atá beartaithe aige a dhéanamh le
haghaidh a thabhairt ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, [...].”.

24.

Ar leathanach 52, Airteagal 33(5), an dara habairt:

in ionad:

“Leis an doiciméadacht sin, cuirfear ar chumas an údaráis mhaoirseachta a fhíorú an bhfuil an tAirteagal seo
á chomhlíonadh.”,

léitear:

“Leis an doiciméadacht sin, cuirfear ar chumas an údaráis maoirseachta a fhíorú an bhfuil an tAirteagal seo á
chomhlíonadh.”.

25.

Ar leathanach 54, Airteagal 36(2), an dara habairt:

in ionad:

“Cuirfidh an t-údarás maoireseachta an rialaitheoir agus [...]”,

léitear:

“Cuirfidh an t-údarás maoirseachta an rialaitheoir agus [...]”.
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Ar leathanach 56, Airteagal 40(1):

in ionad:

“1. Tabharfaidh na Ballstáit, [...] mar aon le riachtanais sonracha na micreafhiontar agus na bhfiontar beag
agus meánmhéide.”,

léitear:

“1. Tabharfaidh na Ballstáit, [...] mar aon le riachtanais shonracha micrifhiontar agus fiontar beag agus
meánmhéide.”.

27.

Ar leathanach 57, Airteagal 40(3):

in ionad:

“3. De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí leo, féadfaidh
rialaitheoiri nó próiseálaíthe nach bhfuil [...].”,

léitear:

“3 De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí leo, féadfaidh
rialaitheoirí nó próiseálaithe nach bhfuil [...].”.

28.

Ar leathanach 57, Airteagal 40(5), an chéad abairt:

in ionad:

“5. Comhlachais agus comhlachtaí eile dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a bhfuil sé beartaithe acu cód
iompair a ullmhú nó cód iompair atá ann a leasú nó síneadh a chur leis, cuirfidh siad an dréachtchód, an
leasú nó an síneadh faoi bhráid an údaráis mhaoirseachta atá inniúil de bhun Airteagal 55.”,

léitear:

“5. Comhlachais agus comhlachtaí eile dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a bhfuil sé beartaithe acu cód
iompair a ullmhú nó cód atá ann a leasú nó síneadh a chur leis, cuirfidh siad an dréachtchód, an leasú nó
an síneadh faoi bhráid an údaráis maoirseachta atá inniúil de bhun Airteagal 55.”.

29.

Ar leathanach 58, Airteagal 41(1):

in ionad:

“1. Gan dochar do chúraimí ná do chumhachtaí an údaráis mhaoirseachta atá inniúil faoi [...]”,

léitear:

“1. Gan dochar do chúraimí agus do chumhachtaí an údaráis maoirseachta atá inniúil faoi [...]”.

30.

Ar leathanach 59, Airteagal 42(2):

in ionad:

“2. De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialachain seo do chloí le sásraí deimhniúcháin
um chosaint soraí, séalaí [...]”,

léitear:

“2. De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí le sásraí deimhniúcháin
um chosaint sonraí, séalaí [...]”.

31.

Ar leathanach 60, Airteagal 43(5):

in ionad:

“5. Tabharfaidh na comhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear i mír 1 na cúiseanna do na húdaráis inniúla
mhaoirseachta ar tugadh nó nar tarraingíodh siar an deimhniú a iarradh dá mbarr.”,

léitear:

“5 Tabharfaidh na comhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear i mír 1 na cúiseanna do na húdaráis inniúla
mhaoirseachta ar tugadh nó ar tarraingíodh siar an deimhniú a iarradh dá mbarr.”.
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Ar leathanach 61, Airteagal 45(5), an dara fomhír:

in ionad:

“Ar mhórchúiseanna prainne a bhfuil bonn cirt cuí leo, déanfaidh an Coimsiún gníomhartha cur chun
feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhéir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 93(3).”,

léitear:

“Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil bonn cirt cuí leo, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun
feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 93(3).”.

33.

Ar leathanach 61, Airteagal 45(7):

in ionad:

“7. Is gan dochar a bheidh cinneadh de bhun mhír 5 den Airteagal seo d'aistrithe sonraí pearsanta go dtí an
tríú tír, go dtí an chríoch nó go hearnáil shonraithe amhain nó níos mó laistigh den tríú tír sin, nó go dtí
an eagraíocht idirnáisiúnta de bhun Airteagal 46 go hAirteagal 49.”,

léitear:

“7. Ní dochar cinneadh de bhun mhír 5 den Airteagal seo d'aistrithe sonraí pearsanta go dtí an tríú tír, go
críoch nó go hearnáil shonraithe amháin nó níos mó laistigh den tríú tír sin, nó go dtí an eagraíocht
idirnáisiúnta a bheidh i gceist de bhun Airteagal 46 go hAirteagal 49.”.

34.

Ar leathanach 62, Airteagal 47, an teideal:

in ionad:

“Rialacha ceangailteacha corporáideacha”,

léitear:

“Rialacha ceangailteacha corparáideacha”.

35.

Ar leathanach 63, Airteagal 47(2), pointe (f):

in ionad:

“(f) go nglacann an rialaitheoir nó an próiseálaí atá bunaithe ar chríoch Ballstáit le dliteanas i gcás ina
sáraíonn aon chomhalta lena mbaineann nach bhfuil bunaithe san Aontas na rialacha ceangailteacha
corparáideacha; ní bheidh an rialitheoir nó an próisealaí [...];”,

léitear:

“(f) go nglacann an rialaitheoir nó an próiseálaí atá bunaithe ar chríoch Bhallstáit le dliteanas i gcás ina
sáraíonn aon chomhalta lena mbaineann nach bhfuil bunaithe san Aontas na rialacha ceangailteacha
corparáideacha; ní bheidh an rialaitheoir nó an próiseálaí [...];”.

36.

Ar leathanach 63, Airteagal 47(2), pointe (j), an dara habairt:

in ionad:

“Ba cheart torthaí an fhíoraithe sin a chur in iúl don duine nó don eintiteas dá dtagraítear i bpointe (h) agus
do bhord an ghnóthais rialaithe de ghrúpa gnóthas nóde ghrúpa fiontar [...]”,

léitear:

“Ba cheart torthaí an fhíoraithe sin a chur in iúl don duine nó don eintiteas dá dtagraítear i bpointe (h) agus
do bhord an ghnóthais rialaithe de ghrúpa gnóthas, nó den ghrúpa fiontar [...]”.

37.

Ar leathanach 64, Airteagal 49(1), an dara fomhír:

in ionad:

“I gcás nach bhféadfaí aistriú a bhunú ar fhoráil in Airteagal 45 nó in Airteagal 46, lena n-áirítear forálacha
rialacha ceangailteacha corparáideacha, agus nach bhfuil aon cheann de na maoluithe do chásanna sonracha
dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo infheidhme mura aistriú atarlaitheach é, mura mbaineann sé
ach le líon teoranta ábhar sonraí, más gá é chun críocha na leasanna dlisteanacha tathantacha atá á saothrú
ag an rialaitheoir agus nach bhfuil sáraíocht ag leasanna, cearta nó saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí orthu,
agus measúnú déanta ag an rialaitheoir ar na himthosca ar fad a bhaineann le haistriú na sonraí pearsanta
agus, ar bhonn an mheasúnaithe sin go bhfuil coimircí oiriúnacha soláthraithe aige i ndáil le cosaint sonraí
pearsanta....”,
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léitear:

38.

“I gcás nach bhféadfaí aistriú a bhunú ar fhoráil in Airteagal 45 nó 46, lena n-áirítear na forálacha maidir le
rialacha ceangailteacha corparáideacha, agus nach bhfuil aon cheann de na maoluithe do chás sonrach dá
dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo infheidhme, ní fhéadfar aistriú chuig tríú tír nó eagraíocht
idirnáisiúnta a dhéanamh ach amháin sa chás nach aistriú atarlaitheach é, nach mbaineann sé ach le líon
teoranta ábhar sonraí, gur gá é chun críocha leasanna dlisteanacha tathantacha atá á saothrú ag an
rialaitheoir agus nach bhfuil sáraíocht ag leasanna, cearta nó saoirsí an ábhair sonraí orthu, agus go bhfuil
measúnú déanta ag an rialaitheoir ar na himthosca ar fad a bhaineann leis an aistriú sonraí agus, ar bhonn
an mheasúnaithe sin, go bhfuil coimircí oiriúnacha soláthraithe aige i ndáil le cosaint sonraí pearsanta ....”.

Ar leathanach 66, Airteagal 52(3):

in ionad:

“3. Staonfaidh comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta ó aon ghníomh [...]”,

léitear:

“3. Staonfaidh comhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta ó aon ghníomh [...]”.

39.
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Ar leathanach 66, Airteagal 52(5):

in ionad:

“5. Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh a fhoireann féin ag gach údarás maoirseachta, arna roghnú aige féin,
ar foireann í a bheidh faoi réir stiúradh ag comhalta nó comhaltaí an údaráis mhaoirseachta lena
mbaineann.”,

léitear:

“5. Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh a fhoireann féin ag gach údarás maoirseachta, arna roghnú aige féin,
ar foireann í a bheidh faoi réir stiúradh eisiach ag comhalta nó comhaltaí an údaráis maoirseachta lena
mbaineann.”.

40.

Ar leathanach 66, Airteagal 53, an teideal:

in ionad:

“Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta”,

léitear:

“Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis maoirseachta”.

41.

Ar leathanach 66, Airteagal 53(1):

in ionad:

“1. déanfaidh na Ballstáit foráil go bhfuil gach comhalta [...]”,

léitear:

“1. Déanfaidh na Ballstáit foráil go bhfuil gach comhalta [...]”.

42.

Ar leathanach 66, Airteagal 53(1), an ceathrú fleasc:

in ionad:

“—

comhlacht neamhspleách ar a gcuirtear de chúraman ceapachán a dhéanamh faoi dhlí Ballstáit,”,

léitear:

“—

comhlacht neamhspleách ar a gcuirtear de chúram an ceapachán a dhéanamh faoi dhlí Ballstáit,”.
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Ar leathanaigh 66 agus 67, Airteagal 54:

in ionad:

“1. Forálfaidh gach Ballstát le dlí do gach ceann den mhéid seo a leanas:
(a) bunú gach údaráis mhaoirseachta;
(b) cáilíochtaí agus coinníollacha incháilitheachta atá riachtanach le bheith ceaptha mar chomhalta de
gach údarás maoirseachta;
(c) na rialacha agus na nósanna imeachta chun comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta a
cheapadh;
(d) fad an téarma don chomhalta nó do chomhaltaí gach údaráis mhaoirseachta, téarma nach lú ná
ceithre bliana, seachas i gcás an chéad cheapacháin tar éis an 24 Bealtaine 2016, arbh fhéidir
tréimhse níos gairide a bheith i gceist le cuid de sa chás inar gá sin chun neamhspleáchas an údaráis
mhaoirseachta a chosaint trí nós imeachta ceapacháin a bheidh agaithe;
(e) na téarmaí athcheapacháin a d'fhéadfadh comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta a
bheith incháilithe lena n-aghaidh, agus, i gcás ina mbeidh sé nó siad incháilithe, líon na dtéarmaí;
agus
(f) na coinníollacha lena rialaítear oibleagáidí comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis
mhaoirseachta, aon toirmisc ar ghníomhaíochtaí, agus gairmeacha beatha agus sochair nach bhfuil
ag luí leis na hoibleagáidí sin le linn an téarma oifige agus ina dhiaidh agus rialacha lena rialaítear
scor na fostaíochta.
2. Beidh comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis mhaoirseachta, i gcomhréir le dlí an Aontais nó
le dlí Ballstáit, faoi réir dualgas rúndachta gairmiúla, le linn agus i ndiaidh a dtéarma oifige, maidir le
haon fhaisnéis rúnda a dtagann siad uirthi le linn dóibh bheith ag comhlíonadh a ndualgas nó ag
feidhmiú a gcumhachtaí. Le linn a dtéarma oifige, bainfidh an dualgas rúndachta gairmiúla sin go
háirithe le sáruithe ar an Rialachán seo a bheith á dtuairisciú ag daoine nádúrtha le linn a dtéarma
oifige.”,

léitear:

“1. Forálfaidh gach Ballstát le dlí do gach ceann den mhéid seo a leanas:
(a) bunú gach údaráis maoirseachta;
(b) cáilíochtaí agus coinníollacha incháilitheachta atá riachtanach le bheith ceaptha mar chomhalta de
gach údarás maoirseachta;
(c) na rialacha agus na nósanna imeachta chun comhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta a
cheapadh;
(d) fad an téarma do chomhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta, téarma nach lú ná ceithre
bliana, seachas i gcás an chéad cheapacháin tar éis an 24 Bealtaine 2016, ar féidir tréimhse níos
giorra a bheith i gceist le cuid de sa chás inar gá sin chun neamhspleáchas an údaráis maoirseachta
a chosaint trí nós imeachta ceapacháin a bheidh agaithe;
(e) cé acu atá nó nach bhfuil comhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta incháilithe lena
n-athcheapadh agus, i gcás ina bhfuil, líon na dtéarmaí athcheapacháin; agus
(f) na coinníollacha lena rialaítear oibleagáidí comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis
maoirseachta, toirmisc ar ghníomhaíochtaí, agus gairmeacha beatha agus sochair nach bhfuil ag luí
leis na hoibleagáidí sin le linn an téarma oifige agus ina dhiaidh agus rialacha lena rialaítear scor
fostaíochta.
2. Beidh comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis maoirseachta, i gcomhréir le dlí an Aontais nó
le dlí Ballstáit, faoi réir dualgas rúndachta gairmiúla, le linn agus i ndiaidh a dtéarma oifige, maidir le
haon fhaisnéis faoi rún a dtagann siad uirthi le linn dóibh bheith ag comhlíonadh a gcúraimí nó ag
feidhmiú a gcumhachtaí. Le linn a dtéarma oifige, bainfidh an dualgas rúndachta gairmiúla sin go
háirithe le sáruithe ar an Rialachán seo a bheith á dtuairisciú ag daoine nádúrtha.”.

44.

Ar leathanach 67, Airteagal 56, an teideal:

in ionad:

“Inniúlacht an príomhúdaráis mhaoirseachta”,

léitear:

“Inniúlacht an phríomhúdaráis maoirseachta”.
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Ar leathanach 67, Airteagal 56(3):

in ionad:

“3. Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an t-údarás maoirseachta an príomhúdarás
maoirseachta ar an eolas faoin ábhar sin gan mhoill. Laistigh de thréimhse trí seachtaine tar éis dó a
bheith curtha ar an eolas, déanfaidh an príomhúdarás maoirseachta cinneadh cibé acu an ndéanfaidh sé
an cás a láimhseáil nó nach ndéanfaidh i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 60,
agus é á chur san áireamh cibé acu an bhfuil bunaíocht ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí i mBallstát
an údaráis mhaoirseachta a chuir ar an eolas é nó nach bhfuil.”,

léitear:

“3. Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an t-údarás maoirseachta an príomhúdarás
maoirseachta ar an eolas faoin ábhar sin gan mhoill. Laistigh de thréimhse trí seachtaine tar éis dó a
bheith curtha ar an eolas, déanfaidh an príomhúdarás maoirseachta cinneadh cibé acu a dhéanfaidh nó
nach ndéanfaidh sé an cás a láimhseáil i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 60,
agus é á chur san áireamh cibé acu atá nó nach bhfuil bunaíocht ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí sa
Bhallstát ar chuir an t-údarás maoirseachta ar an eolas faoi é.”.

46.

Ar leathanach 68, Airteagal 56(4), an chéad abairt:

in ionad:

“4. I gcás ina gcinnfidh an príomhúdarás maoirseachta an cás a láimhseáil, beidh feidhm ag an nós imeachta
dá bhforáiltear in Airteagal 54a. Féadfaidh an t-údarás maoirseachta a chuir an príomhúdarás
maoirseachta ar an eolas dréacht le haghaidh cinnidh a chur faoi bhráid an phríomhúdaráis
mhaoirseachta sin.”,

léitear:

“4. I gcás ina gcinnfidh an príomhúdarás maoirseachta an cás a láimhseáil, beidh feidhm ag an nós imeachta
dá bhforáiltear in Airteagal 60. Féadfaidh an t-údarás maoirseachta a chuir an príomhúdarás
maoirseachta ar an eolas dréacht le haghaidh cinnidh a chur faoi bhráid an phríomhúdaráis
maoirseachta.”.

47.

Ar leathanach 70, Airteagal 58(5):

in ionad:

“5. Forálfaidh gach Ballstát le dlí go mbeidh de chumhacht ag a údarás maoirseachta sáruithe ar an
Rialachán seo a thabahirt os comhair na n-údarás breithiúnach agus, i gcás inarb iomchuí, imeachtaí
dlíthiúla a thosú nó dul ina mbun ar bhealach eile d'fhonn forálacha an Rialacháin seo a fhorfheidhmiú.”,

léitear:

“5. Forálfaidh gach Ballstát le dlí go mbeidh de chumhacht ag a údarás maoirseachta aird na n-údarás
breithiúnach a tharraingt ar sháruithe ar an Rialachán seo agus, i gcás inarb iomchuí, imeachtaí
dlíthiúla a thosú nó dul ina mbun ar bhealach eile d'fhonn forálacha an Rialacháin seo a fhorfheidhmiú.”.

48.

Ar leathanach 71, Airteagal 60(10):

in ionad:

“10. Tar éis fógra a fháil maidir le cinneadh an phríomhúdaráis mhaoirseachta de bhun mhír 7, agus de
bhun mhír 9 [...]”,

léitear:

“10. Tar éis fógra a fháil maidir le cinneadh an phríomhúdaráis maoirseachta de bhun mhíreanna 7 agus 9,
[...]”.
49. Ar leathanach 73, Airteagal 62(3):

in ionad:

“3. Féadfaidh údarás maoirseachta, i gcomhréir le dlí Ballstáit, agus le húdarú an údaráis mhaoirseachta
tionscnaimh údaráis maoirseachta is iasachtóir atá bainteach, cumhachtaí, lena n-áirítear cumhachtaí
imscrúdaitheacha, a thabhairt do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh atá
i mbun oibríochtaí comhpháirteacha nó, a mhéid is a cheadaítear le dlí Bhallstát an údaráis
mhaoirseachta óstaigh, ceadú do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh a
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gcumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú i gcomhréir le dlí Bhallstát an údaráis mhaoirseachta
tionscnaimh. Ní fhéadfar na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a fheidhmiú ach amháin faoi threoir
agus i láthair chomhaltaí nó fhoireann an údaráis mhaoirseachta óstaigh. Beidh comhaltaí nó foireann
an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh faoi réir dhlí Ballstát an údaráis mhaoirseachta óstaigh.”,
léitear:

50.

“3. Féadfaidh údarás maoirseachta, i gcomhréir le dlí Ballstáit, agus le húdarú an údaráis maoirseachta is
iasachtóir, cumhachtaí, lena n-áirítear cumhachtaí imscrúdaitheacha, a thabhairt do chomhaltaí nó
d'fhoireann an le hoibríochtaí comhpháirteacha nó, a mhéid a cheadaítear le dlí Bhallstát an údaráis
maoirseachta óstaigh, ceadú do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis maoirseachta is iasachtóir a
gcumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú i gcomhréir le dlí Bhallstát an údaráis maoirseachta is
iasachtóir. Ní fhéadfar na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a fheidhmiú ach amháin faoi threoir agus i
láthair chomhaltaí nó fhoireann an údaráis maoirseachta óstaigh. Beidh comhaltaí nó foireann an
údaráis maoirseachta is iasachtóir faoi réir dhlí Ballstát an údaráis maoirseachta óstaigh.”.

Ar leathanach 73, Airteagal 62(4):

in ionad:

“4. I gcás inarb amhlaidh, i gcomhréir le mír 1, go bhfuil foireann údaráis mhaoirseachta tionscnaimh ag
feidhmiú i mBallstát eile, glacfaidh Ballstát an údaráis mhaoirseachta óstaigh freagracht as a
ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear dliteanas, i leith aon damáiste a dhéanfaidh siad agus iad i mbun a
n-oibríochtaí, i gcomhréir le dlí an Bhallstáit a mbeidh siad ag oibriú ar a chríoch.”,

léitear:

“4. I gcás inarb amhlaidh, i gcomhréir le mír 1, go bhfuil foireann údaráis maoirseachta is iasachtóir ag
feidhmiú i mBallstát eile, glacfaidh Ballstát an údaráis maoirseachta óstaigh freagracht as a
ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear dliteanas, i leith aon damáiste a dhéanfaidh siad agus iad i mbun a
n-oibríochtaí, i gcomhréir le dlí an Bhallstáit a mbeidh siad ag oibriú ina chríoch.”.

51.

Ar leathanach 73, Airteagal 62(5):

in ionad:

“5. An Ballstát ar ina chríoch a rinneadh an damáiste, slánóidh sé an damáiste sin faoi na coinníollacha is
infheidhme maidir le damáiste a rinne a foireann féin. Ballstát an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh a
ndearna a foireann damáiste do dhuine ar bith i gcríoch Ballstáit eile, cúiteoidh sé leis an mBallstát eile
sin ina iomláine aon suimeanna a d'íoc sé leis na daoine a bhí ina dteideal thar a gceann sin.”,

léitear:

“5. An Ballstát ar ina chríoch a rinneadh an damáiste, slánóidh sé an damáiste sin faoi na coinníollacha is
infheidhme maidir le damáiste a rinne a fhoireann féin. Ballstát an údaráis maoirseachta is iasachtóir a
ndearna a fhoireann damáiste do dhuine ar bith i gcríoch Ballstáit eile, cúiteoidh sé leis an mBallstát eile
sin ina iomláine aon suimeanna a d'íoc sé leis na daoine a bhí ina dteideal thar a gceann sin.”.

52.

Ar leathanach 74, Airteagal 64(7):

in ionad:

“7. Cuirfidh an t-údarás maoirseachta dá dtagraítear i mír 1 an tuairim ón mBord san áireamh ina hiomláine
agus cuirfidh sé in iúl trí mheán leictreonach do Chathaoirleach an Bhoird laistigh de choicís tar éis dó
an tuairim a fháil cibé acu an seasfaidh sé leis an dréachtchinneadh nó an leasóidh sé é [...].”,

léitear:

“7. Cuirfidh an t-údarás maoirseachta dá dtagraítear i mír 1 an tuairim ón mBord san áireamh ina hiomláine
agus cuirfidh sé in iúl trí mheán leictreonach do Chathaoirleach an Bhoird laistigh de choicís tar éis dó
an tuairim a fháil cibé acu a sheasfaidh nó nach seasfaidh sé leis an dréachtchinneadh nó a leasóidh nó
nach leasóidh sé é [...].”.
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Ar leathanach 77, Airteagal 70(1), pointe (g):

in ionad:

“(g) eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír seo le
haghaidh na sáruithe ar na sonraí pearsanta a shuíomh agus le cinneadh a dhéanamh maidir leis an
moill mhíchuí dá dtagraítear inAirteagal 33 (1) agus (2), agus maidir leis na himthosca ar leith ina
gceanglaítear ar rialaitheoir nó próiseálaí fógraa a thbahairt maidir leis an sárú i ndáil le sonraí
pearsantal;”,

léitear:

“(g) eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír seo chun na
sáruithe ar shonraí pearsanta a shuíomh agus le cinneadh a dhéanamh maidir leis an moill mhíchuí dá
dtagraítear in Airteagal 33 (1) agus (2), agus maidir leis na himthosca ar leith ina gceanglaítear ar
rialaitheoir nó próiseálaí fógra a thabhairt maidir leis an sárú ar shonraí pearsanta;”.

54.

Ar leathanach 80, Airteagal 79(1):

in ionad:

“1. [...] i gcás ina measann sé nó sí gur sáraíodh a gcearta faoin Rialachán seo mar thoradh ar phróiseáil a
shonraí paearsanta nóa sonraí pearsanta i nemahchomhlíonadh an Rialachain seo.”,

léitear:

“1. [...] i gcás ina measann sé nó sí gur sáraíodh a chearta nó a cearta faoin Rialachán seo mar thoradh ar
phróiseáil a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta i neamh-chomhlíonadh an Rialacháin seo.”.

55.

Ar leathanach 81, Airteagal 80(1):

in ionad:

“1. [...] atá gníomhach sa réimse cosanta sonraí ó thaobh cearta agus saoirsí aahr sonraí a chosaint i ndáil
lena sonraí pearsanta a chosaint, [...] i gcás ina bhforáiltear dó dó sin le dlí Ballstáit.”,

léitear:

“1. [...] atá gníomhach i réimse chosaint chearta agus shaoirsí na n-ábhar sonraí i ndáil lena sonraí pearsanta
a chosaint, [...] i gcás ina bhforáiltear dó sin le dlí Ballstáit.”.

56.

Ar leathanach 81, Airteagal 82(4):

in ionad:

“[...] beidh gach rialtheoir nó próisealaí faoi dhliteanas i leith iomlán an damáiste, ionas go n-áiritheofar go
dtabharfar cúiteamh éifeachtach don ábhar sonraí.”,

léitear:

“[...] beidh gach rialaitheoir nó próiseálaí faoi dhliteanas i leith iomlán an damáiste, ionas go n-áiritheofar go
dtabharfar cúiteamh éifeachtach don ábhar sonraí.”.

57.

Ar leathanach 82, Airteagal 83(2), pointe (k):

in ionad:

“(k) aon imthosca ghéaraitheacha nó mhaolaitheacha eile is infheidhme i leith dálaí an cháis, amhail sochair
airgeadais a gnóthaíodh, nó caillteanais a seachnaíodh, go díreach nó go hindíreach, as an sárú.”,

léitear:

“(k) aon imthoisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme maidir le dálaí an cháis, amhail sochair
airgeadais a gnóthaíodh, nó caillteanais a seachnaíodh, go díreach nó go hindíreach, as an sárú.”.

58.

Ar leathanach 83, Airteagal 84(1):

in ionad:

“1. Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann leis na pionóis eile is infheidhme maidir le sáruithe ar
an Rialachán seo, go hairithe sáruithe nach bhfuil faoi réir fínealacha ariaracháin de bhun Airteagal 83,
agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis
sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.”,
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léitear:

59.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

“1. Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis eile is infheidhme maidir le sáruithe ar an
Rialachán seo a leagan síos, go háirithe i leith sáruithe nach bhfuil faoi réir fíneálacha riaracháin de bhun
Airteagal 83, agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na
pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.”.
Ar leathanach 85, Airteagal 89(1):

in ionad:

“[...] más próiseáil í sin nach gceadaítear léi aitheantas na n-ábhar sonraí a chur in iúl nó nach gcéadaítear sin
a thuilleadh [...].”,

léitear:

“[...] más próiseáil í sin nach gceadaítear léi aitheantas na n-ábhar sonraí a chur in iúl nó nach gceadaítear sin
a thuilleadh [...].”.

60.

Ar leathanach 85, Airteagal 89(2):

in ionad:

“2. I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun
críocha staidrimh, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit féadfar foráil a dhéanamh do mhaoluithe ó na
cearta dá dtagraítear in Airteagal 15, 16, 18 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí dá
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid agus is dealraitheach go bhfágann cearta den sórt sin nach
féidir na críocha sin a bhaint amach nó go gcuirfear bac tromchúiseach ar a mbaint amach, agus a mhéid
a bhfuil gá le maoluithe den sórt sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.”,

léitear:

“2. I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críoch
staidrimh, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do mhaoluithe ó na cearta dá
dtagraítear in Airteagail 15, 16, 18 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí dá dtagraítear
i mír 1 den Airteagal seo a mhéid is dócha go bhfágann na cearta sin go mbeadh sé dodhéanta na críocha
sonracha a bhaint amach nó go gcuirfí bac tromchúiseach ar bhaint amach na gcríoch sin, agus a mhéid
a bhfuil gá leis na maoluithe sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.”.

61.

Ar leathanach 85, Airteagal 89(3):

in ionad:

“3. I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an
phobail, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do mhaoluithe ó na cearta dá
dtagraítear in Airteagal 15, 16, 18, 19, 20 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí dá
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid agus is dealraitheach go bhfágann cearta den sórt sin nach
féidir na críocha sin a bhaint amach nó go gcuirfear bac tromchúiseach ar a mbaint amach, agus a mhéid
a bhfuil gá le maoluithe den sórt sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.”,

léitear:

“3. I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an
phobail, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do mhaoluithe ó na cearta dá
dtagraítear in Airteagail 15, 16, 18, 19, 20 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na gcoimircí dá
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid is dócha go bhfágann na cearta sin go mbeadh sé
dodhéanta na críocha sonracha a bhaint amach nó go gcuirfí bac tromchúiseach ar bhaint amach na
gcríoch sin, agus a mhéid a bhfuil gá leis na maoluithe sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.”.

62.

Ar leathanach 88:

in ionad:

“Arna dhéanamh in Strasbourg, an 27 Aibreán 2016”,

léitear:

“Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 27 Aibreán 2016”.
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