AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 21.4.2021
COM(2021) 206 final
ANNEXES 1 to 9

IARSCRÍBHINNÍ
a ghabhann leis an
Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint ha hEorpa agus ón gComhairle
LENA LEAGTAR SÍOS RIALACHA COMHCHUIBHITHE MAIDIR LEIS AN
INTLEACHT SHAORGA (GNÍOMH UM AN INTLEACHT SHAORGA) AGUS
LENA LEASAÍTEAR GNÍOMHARTHA ÁIRITHE REACHTACHA DE CHUID AN
AONTAIS

{SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}

GA

GA

IARSCRÍBHINN I
TEICNÍCÍ AGUS CUIR CHUIGE INTLEACHTA SAORGA
dá dtagraítear in Airteagal 3, pointe 1

GA

(a)

Cuir chuige meaisínfhoghlama, lena n-áirítear foghlaim faoi mhaoirseacht, foghlaim
neamh-mhaoirsithe agus foghlaim trí atreisiúcháin, trí réimse modhanna lena
n-áirítear an domhainfhoghlaim;

(b)

Cuir chuige loighicbhunaithe agus eolasbhunaithe, lena n-áirítear léiriú ar eolas,
ríomhchlárú ionduchtach (loighciúil), bunachair eolais, innill infeiris agus asbhainte,
córais réasúnaíochta agus shaineolacha (siombalach);

(c)

Cuir chuige staidrimh, meastachán Bayes, modhanna cuardaigh agus optamúcháin.
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GA

IARSCRÍBHINN II
LIOSTA DE REACHTAÍOCHT CHOMHCHUIBHITHE AN AONTAIS
Roinn A – Liosta de reachtaíocht chomhchuibhithe an Aontais bunaithe ar an gCreat
Reachtach Nua

GA

1.

Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE
(IO L 157, 9.6.2006, lch. 24) [arna haisghairm leis an Rialachán maidir le hInnealra];

2.

Treoir 2009/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
18 Meitheamh 2009 maidir le sábháilteacht bréagán (IO L 170, 30.6.2009, lch. 1);

3.

Treoir 2013/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
20 Samhain 2013 maidir le hárthaí siamsaíochta agus árthaí pearsanta uisce agus lena
n-aisghairtear Treoir 94/25/CE (IO L 354, 28.12.2013, lch. 90);

4.

Treoir 2014/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014
maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát i dtaca le hardaitheoirí agus le
comhpháirteanna sábháilteachta le haghaidh ardaitheoirí. (IO L 96, 29.3.2014,
lch. 251);

5.

Treoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014
maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus córais
chosanta atá ceaptha chun úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh bheith pléascach
(IO L 96, 29.3.2014, lch. 309);

6.

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

7.

Treoir 2014/68/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
15 Bealtaine 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le brúthrealamh a chur ar fáil ar an margadh (IO L 189, 27.6.2014, lch. 164);

8.

Rialachán (AE) 2016/424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
9 Márta 2016 maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh agus lena n-aisghairtear
Treoir 2000/9/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 1);

9.

Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear
Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (IO L 81, 31.3.2016, lch. 51);

10.

Rialachán (AE) 2016/426 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
9 Márta 2016 maidir le fearais a dhónn breoslaí gásacha agus lena n-aisghairtear
Treoir 2009/142/CE (IO L 81, 31.3.2016, lch. 99);

11.

Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint
5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena
(CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán
n-aisghairtear Treoracha 90/385/CEE agus
5.5.2017, lch. 1);

12.

Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear
Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (IO L 117, 5.5.2017,
lch. 176).

2

na hEorpa agus ón gComhairle an
leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán
(CE) Uimh. 1223/2009 agus lena
93/42/CEE ón gComhairle (IO L 117,

GA

Roinn B. Liosta de reachtaíocht chomhchuibhithe eile de chuid an Aontais

GA

1.

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta
sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 (IO L 97,
9.4.2008, lch. 72).

2.

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

3.

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

4.

Treoir 2014/90/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014
maidir le trealamh muirí agus lena n-aisghairtear Treoir 96/98/CE ón gComhairle
(IO L 257, 28.8.2014, lch. 146);

5.

Treoir (AE) 2016/797 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
11 Bealtaine 2016 maidir le hidir‑ inoibritheacht an chórais iarnróid laistigh den
Aontas Eorpach (IO L 138, 26.5.2016, lch. 44).

6.

Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas,
comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí
den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialachán (CE)
Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear
Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lch. 1); 3. Rialachán (AE) 2019/2144 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le ceanglais
chineálcheadaithe do mhótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córais, comhpháirteanna
agus aonaid theicniúla ar leithligh le haghaidh feithiclí den sórt sin, a mhéid a
bhaineann lena sábháilteacht ghinearálta agus cosaint na ndaoine atá i bhfeithiclí
agus úsáideoirí soghonta bóthair, lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/858 ó
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n‑ aisghairtear Rialacháin (CE)
Uimh. 78/2009, (CE) Uimh. 79/2009 agus (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na
hEorpa agus ón gComhairle agus Rialacháin (CE) Uimh. 631/2009, (AE)
Uimh 406/2010,
(AE)
Uimh. 672/2010,
(AE)
Uimh. 1003/2010,
(AE)
Uimh. 1005/2010, (AE) Uimh. 1008/2010, (AE) Uimh. 1009/2010, (AE)
Uimh. 19/2011, (AE) Uimh. 109/2011, (AE) Uimh. 458/2011, (AE) Uimh. 65/2012,
(AE) Uimh. 130/2012, (AE) Uimh. 347/2012, (AE) Uimh. 351/2012, (AE)
Uimh. 1230/2012 agus (AE) 2015/166 ón gCoimisiún (IO L 325, 16.12.2019, lch 1.);

7.

Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus
lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena
leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008,
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus
Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón
gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán
(CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán
(CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lch. 1), a mhéid a
bhaineann le dearadh, táirgeadh agus cur ar an margadh aerárthaí dá dtagraítear i
bpointí (a) agus (b) d’Airteagal 2(1) de, i gcás ina mbaineann sé le haerárthaí gan
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GA

foireann agus a n-innill, a liáin, a bpáirteanna agus a dtrealamh lena ndéantar
cianrialú orthu.

GA
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GA

IARSCRÍBHINN III
CÓRAIS INTLEACHTA SAORGA ARDRIOSCA DÁ dTAGRAÍTEAR IN
AIRTEAGAL 6(2)
Is iad na córais intleachta saorga ardriosca de bhun Airteagal 6(2) na córais intleachta saorga a
liostaítear in aon cheann de na réimsí seo a leanas:
1.

Sainaithint bhithmhéadrach agus catagóiriú daoine nádúrtha:
(a)

2.

Bonneagar criticiúil a bhainistiú agus a oibriú:
(a)

3.

4.

5.

GA

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid le haghaidh cian-sainaithint
bhithmhéadrach ‘fíor-ama’ agus ‘iar-aimseartha’ daoine nádúrtha;
Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid mar chomhpháirteanna
sábháilteachta i mbainistíocht agus in oibriú tráchta bóthair agus i soláthar
uisce, gáis, téimh agus leictreachais.

Oideachas agus gairmoiliúint:
(a)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid chun rochtain ar institiúidí
oideachais agus gairmoiliúna a chinneadh nó chun daoine nádúrtha a shannadh
orthu;

(b)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid chun measúnú a dhéanamh
ar mhic léinn in institiúidí oideachais agus gairmoiliúna agus chun measúnú a
dhéanamh ar rannpháirtithe i scrúduithe a bhfuil gá coitianta leo chun cead
isteach in institiúidí oideachais a fháil.

Fostaíocht, bainistiú fostaithe agus rochtain ar an bhféinfhostaíocht:
(a)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid chun daoine nádúrtha a
earcú nó a roghnú, go háirithe chun folúntais a fhógairt, scagthástáil nó
scagadh a dhéanamh ar iarratais agus chun meastóireacht a dhéanamh ar
iarrthóirí le linn agallaimh nó scrúduithe;

(b)

Intleacht shaorga atá beartaithe lena húsáid chun cinntí a dhéanamh maidir le
caidrimh chonarthacha a chur chun cinn agus a fhoirceannadh, ar caidrimh
chonarthacha iad a bhaineann leis an obair, chun tascanna a leithdháileadh agus
chun faireachán agus meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar
iompraíocht daoine i gcaidrimh den sórt sin.

Rochtain ar sheirbhísí fíor-riachtanacha príobháideacha agus ar sheirbhísí poiblí agus
sochair phoiblí agus tairbhiú díobh:
(a)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis phoiblí nó thar
ceann údaráis phoiblí chun meastóireacht a dhéanamh ar incháilitheacht daoine
nádúrtha le haghaidh sochair agus seirbhísí cúnaimh phoiblí, agus chun sochair
agus seirbhísí den sórt sin a dheonú, a laghdú, a chúlghairm, nó a aiséileamh;

(b)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid chun meastóireacht a
dhéanamh ar acmhainneacht chreidmheasa daoine nádúrtha nó chun a scór
creidmheasa a bhunú, cé is moite de chórais intleachta saorga a chuireann
soláthraithe ar mhionscála i mbun seirbhíse le haghaidh a n-úsáide féin;

(c)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid chun seirbhísí
céadfhreagartha éigeandála a sheoladh, nó chun tosaíocht a bhunú agus
seirbhísí céadfhreagartha éigeandála á seoladh, lena n-áirítear ag comhraiceoirí
dóiteáin agus cúnamh leighis.
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GA

6.

7.

GA

Forfheidhmiú an dlí:
(a)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí chun measúnuithe riosca aonair a dhéanamh ar dhaoine nádúrtha chun
measúnú a dhéanamh ar an riosca go ndéanfaidh duine nádúrtha cion nó go
ndéanfaidh sé cion athuair nó ar an riosca d’íospartaigh ionchasacha cionta
coiriúla;

(b)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí mar bhrathadóirí éithigh agus uirlisí comhchosúla nó chun staid
mhothúchánach duine nádúrtha a bhrath;

(c)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí chun domhainbhrionnuithe dá dtagraítear in Airteagal 52(3) a bhrath;

(d)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí chun meastóireacht a dhéanamh ar iontaofacht na fianaise le linn cionta
coiriúla a imscrúdú nó a ionchúiseamh;

(e)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí chun tarlú nó atarlú ciona choiriúil iarbhír nó fhéideartha a thuar bunaithe ar
phróifíliú daoine nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 3(4) de Threoir
(AE) 2016/680 nó chun measúnú a dhéanamh ar thréithe agus saintréithe
pearsantachta nó iompraíocht choiriúil daoine nádúrtha nó grúpaí san am atá
thart;

(f)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis forfheidhmithe
dlí le haghaidh próifíliú daoine nádúrtha dá dtagraítear in Airteagal 3(4) de
Threoir (AE) 2016/680 le linn cionta coiriúla a bhrath, a imscrúdú nó a
ionchúiseamh;

(g)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid le haghaidh anailísíocht
choireachta maidir le daoine nádúrtha, lena gceadaítear d’údaráis
forfheidhmithe dlí tacair sonraí móra casta gaolmhara agus neamhghaolmhara,
tacair atá ar fáil i bhfoinsí sonraí éagsúla nó i bhformáidí sonraí éagsúla, a
chuardach chun patrúin anaithnide a shainaithint nó chun gaolmhaireachtaí
folaithe a aimsiú sna sonraí.

Bainistíocht imirce, tearmainn agus rialaithe teorann:
(a)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis phoiblí inniúla
mar bhrathadóirí éithigh agus uirlisí comhchosúla nó chun staid
mhothúchánach duine nádúrtha a bhrath;

(b)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis inniúla phoiblí
chun measúnú a dhéanamh ar riosca, lena n-áirítear riosca slándála, riosca
imirce folaithí, nó riosca sláinte, riosca a bhaineann le duine nádúrtha a bhfuil
sé beartaithe aige teacht isteach nó atá tar éis teacht isteach i gcríoch Bhallstáit;

(c)

Córais intleachta saorga atá beartaithe lena n-úsáid ag údaráis phoiblí inniúla
chun barántúlacht doiciméad taistil agus doiciméadachta tacaíochta daoine
nádúrtha a fhíorú agus chun doiciméid neamhbharántúla a bhrath trína ngnéithe
slándála a sheiceáil;

(d)

Córais intleachta saorga atá beartaithe chun cúnamh a thabhairt d’údaráis
phoiblí inniúla i dtaca le scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar thearmann, ar víosa
nó ar cheadanna cónaithe agus na gearáin lena mbaineann maidir le
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GA

hincháilitheacht na ndaoine nádúrtha a bhfuil iarratas ar stádas á dhéanamh acu
a dheimhniú.
8.

Próisis ceartais agus dhaonlathacha a riar:
(a)

GA

Córais intleachta saorga atá beartaithe cuidiú le húdarás breithiúnach maidir le
taighde agus léirmhíniú fíoras agus an dlí agus maidir leis an dlí a chur i
bhfeidhm ar thacar coincréiteach fíoras.
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GA

IARSCRÍBHINN IV
DOICIMÉADACHT THEICNIÚIL dá dtagraítear in Airteagal 11(1)
Beidh an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad sa doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear in
Airteagal 11(1), de réir mar is infheidhme maidir leis an gcóras intleachta saorga ábhartha:
1.

2.

GA

tuairisc ghinearálta ar an gcóras intleachta saorga, lena n-áirítear an méid seo a
leanas:
(a)

an chríoch atá beartaithe don chóras, an duine/na daoine atá á fhorbairt, dáta
agus leagan an chórais;

(b)

an chaoi a n-idirghníomhaíonn an córas intleachta saorga nó an chaoi ar féidir é
a úsáid chun idirghníomhú le crua-earraí nó bogearraí nach cuid iad den chóras
intleachta saorga é féin, i gcás inarb infheidhme;

(c)

na leaganacha de bhogearraí nó dochtearraí ábhartha agus aon cheanglas a
bhaineann le leagan nuashonraithe;

(d)

an tuairisc ar na foirmeacha uile ina gcuirtear an córas intleachta saorga ar an
margadh nó ina gcuirtear i mbun seirbhíse é;

(e)

an tuairisc ar na crua-earraí ar a bhfuil sé beartaithe an córas intleachta saorga a
rith;

(f)

i gcás ina bhfuil an córas intleachta saorga ina chomhpháirt de tháirgí, de
ghrianghraif nó de léaráidí ina léirítear gnéithe seachtracha, marcáil agus
leagan amach inmheánach na dtáirgí sin;

(g)

treoracha úsáide don úsáideoir agus, i gcás inarb infheidhme, treoracha
suiteála;

Tuairisc mhionsonraithe ar eilimintí an chórais intleachta saorga agus ar an bpróiseas
chun é a fhorbairt, lena n-áirítear an méid seo a leanas:
(a)

na modhanna agus na céimeanna a rinneadh chun an córas intleachta saorga a
fhorbairt, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, iontaoibh ar chórais agus ar
uirlisí réamhoilte arna gcur ar fáil ag tríú páirtithe agus an chaoi a ndearna an
soláthraí iad a úsáid, a chomhtháthú nó a mhodhnú;

(b)

sonraíochtaí deartha an chórais, eadhon loighic ghinearálta an chórais
intleachta saorga agus na n-algartam; na roghanna deartha tábhachtacha lena
n-áirítear an réasúnaíocht agus na toimhdí a rinneadh, maidir le daoine nó
grúpaí daoine chomh maith a bhfuil sé beartaithe an córas a úsáid ina leith; na
príomhroghanna aicmithe; an rud a bhfuil sé beartaithe an córas a dhearadh
lena optamú agus ábharthacht na bparaiméadar éagsúil; na cinntí faoi aon
chomhbhabhtáil a d’fhéadfadh a bheith déanta maidir leis na réitigh theicniúla
arna nglacadh chun na ceanglais a leagtar amach i dTeideal III, Caibidil 2 a
chomhlíonadh;

(c)

tuairisc ar ailtireacht an chórais ina mínítear conas a thógann comhpháirteanna
bogearraí ar a chéile nó conas a chuireann siad lena chéile agus conas a
chomhtháthaítear iad sa phróiseáil fhoriomlán; na hacmhainní ríomhaireachta a
úsáidtear chun an córas intleachta saorga a fhorbairt, chun oiliúint a chur air, é
a thástáil agus a bhailíochtú;

(d)

i gcás inarb ábhartha, na ceanglais sonraí i dtéarmaí bileoga sonraí ina ndéantar
cur síos ar na modheolaíochtaí agus teicnící oiliúna agus ar na tacair sonraí
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GA

oiliúna a úsáidtear, lena n-áirítear faisnéis maidir le foinse na dtacar sonraí sin,
a raon feidhme agus a bpríomh-shaintréithe; an chaoi a bhfuarthas agus a
roghnaíodh na sonraí; nósanna imeachta lipéadaithe (e.g. i gcás foghlaim faoi
mhaoirseacht), modheolaíochtaí glanta sonraí (e.g. asluitigh a bhrath);

GA

(e)

measúnú ar na bearta formhaoirseachta daonna atá riachtanach i gcomhréir le
hAirteagal 14, lena n-áirítear measúnú ar na bearta teicniúla atá riachtanach
chun léirmhíniú na n-úsáideoirí ar aschur na gcóras intleachta saorga a éascú, i
gcomhréir le hAirteagail 13 (3)(d);

(f)

i gcás inarb infheidhme, tuairisc mhionsonraithe ar athruithe réamhshocraithe
ar an gcóras intleachta saorga agus ar a fheidhmíocht, in éineacht leis an
bhfaisnéis ábhartha uile a bhaineann leis na réitigh theicniúla a glacadh chun a
áirithiú go gcomhlíonann an córais intleachta saorga go leanúnach na ceanglais
ábhartha a leagtar amach i dTeideal III, Caibidil 2;

(g)

na nósanna imeachta bailíochtaithe agus tástála a úsáideadh, lena n-áirítear
faisnéis faoi na sonraí bailíochtaithe agus tástála a úsáideadh agus a bpríomhshaintréithe; an mhéadracht a úsáidtear chun cruinneas, stóinseacht,
cibearshlándáil agus comhlíonadh ceanglas ábhartha eile a leagtar amach i
dTeideal III, Caibidil 2 a thomhas, chomh maith le tionchair a d’fhéadfadh a
bheith idirdhealaitheach; logaí tástála agus na tuarascálacha tástála uile arna
ndátú agus arna síniú ag na daoine freagracha, lena n-áirítear maidir le
hathruithe réamhshocraithe dá dtagraítear faoi phointe (f).

3.

Faisnéis mhionsonraithe maidir le faireachán, feidhmiú agus rialú an chórais
intleachta saorga, go háirithe maidir leis an méid seo a leanas: a inniúlachtaí agus a
theorainneacha maidir le feidhmíocht, lena n-áirítear na céimeanna cruinnis le
haghaidh daoine sonracha nó grúpaí daoine a bhfuil sé beartaithe an córas a úsáid ina
leith agus an leibhéal foriomlán cruinnis i ndáil leis an gcríoch atá beartaithe dó; na
torthaí neamhbheartaithe intuartha agus na foinsí riosca don tsláinte agus
sábháilteacht, do chearta bunúsacha agus d’idirdhealú i bhfianaise na críche atá
beartaithe don chóras intleachta saorga; na bearta formhaoirseachta daonna atá
riachtanach i gcomhréir le hAirteagal 14, lena n-áirítear na bearta teicniúla a cuireadh
i bhfeidhm chun léirmhíniú na n-úsáideoirí ar aschur na gcóras intleachta saorga a
éascú; sonraíochtaí maidir le sonraí ionchuir, de réir mar is iomchuí;

4.

Tuairisc mhionsonraithe ar an gcóras bainistíochta riosca i gcomhréir le hAirteagal 9;

5.

Tuairisc ar aon athrú a dhéantar ar an gcóras le linn a shaolré;

6.

Liosta de na caighdeáin chomhchuibhithe a chuirtear i bhfeidhm go hiomlán nó go
páirteach, a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh; i
gcás nár cuireadh caighdeáin chomhchuibhithe den sórt sin i bhfeidhm, tuairisc
mhionsonraithe ar na réitigh a glacadh chun na ceanglais a leagtar amach i
dTeideal III, Caibidil 2 a chomhlíonadh, lena n-áirítear liosta de na caighdeáin agus
na sonraíochta teicniúla ábhartha eile a cuireadh i bhfeidhm;

7.

Cóip den dearbhú comhréireachta AE;

8.

Tuairisc mhionsonraithe ar an gcóras atá i bhfeidhm chun meastóireacht a dhéanamh
ar fheidhmíocht an chórais intleachta saorga sa chéim iarmhargaidh i gcomhréir le
hAirteagal 61, lena n-áirítear an plean faireacháin iarmhargaidh dá dtagraítear in
Airteagal 61(3).
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IARSCRÍBHINN V
DEARBHÚ COMHRÉIREACHTA AE
Beidh i ndearbhú comhréireachta AE dá dtagraítear in Airteagal 48, an fhaisnéis seo uile a
leanas:

GA

1.

Ainm agus cineál an chórais intleachta saorga agus aon tagairt bhreise gan athbhrí
lenar féidir an córas intleachta saorga a shainaithint agus a rianú;

2.

Ainm agus seoladh an tsoláthraí nó, más infheidhme, ainm agus seoladh a ionadaí
údaraithe;

3.

Ráiteas gur faoi fhreagracht aonair an tsoláthraí a eisítear an dearbhú comhréireachta
AE;

4.

Ráiteas go bhfuil an córas intleachta saorga atá i gceist i gcomhréir leis an Rialachán
seo agus, más infheidhme, le haon reachtaíocht ábhartha eile de chuid an Aontais
faoina bhforáiltear d’eisiúint dhearbhú comhréireachta AE;

5.

Tagairtí d’aon chaighdeán comhchuibhithe ábhartha a úsáideadh nó d’aon sonraíocht
chomhchoiteann eile lena ndearbhaítear go bhfuil sé i gcomhréir leis nó léi;

6.

I gcás inarb infheidhme, ainm agus uimhir aitheantais an chomhlachta a dtugtar fógra
dó, tuairisc ar an nós imeachta um measúnú comhréireachta agus sainaithint an
deimhnithe a eisíodh;

7.

Ionad agus dáta eisiúna an dearbhaithe, ainm agus feidhm an duine a shínigh é
chomh maith le tásc don duine ar thar a cheann a shínigh an duine sin, síniú.
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IARSCRÍBHINN VI
NÓS IMEACHTA UM MEASÚNÚ COMHRÉIREACHTA BUNAITHE AR RIALÚ
INMHEÁNACH

GA

1.

An nós imeachta um measúnú comhréireachta bunaithe ar rialú inmheánach, is é sin
an nós imeachta um measúnú comhréireachta bunaithe ar phointí 2 go 4.

2.

Fíoraíonn an soláthraí go bhfuil an córas bainistíochta cáilíochta i gcomhréir le
ceanglais Airteagal 17.

3.

Déanann an soláthraí scrúdú ar an bhfaisnéis atá sa doiciméadacht theicniúil chun
measúnú a dhéanamh ar chomhlíontacht an chórais intleachta saorga leis na ceanglais
fhíor-riachtanacha ábhartha a leagtar amach i dTeideal III, Caibidil 2.

4.

Fíoraíonn an soláthraí freisin go bhfuil próiseas deartha agus forbartha an chórais
intleachta saorga agus a fhaireachán iarmhargaidh dá dtagraítear in Airteagal 61
comhsheasmhach leis an doiciméadacht theicniúil.

11

GA

IARSCRÍBHINN VII
COMHRÉIREACHT BUNAITHE AR MHEASÚNÚ AR CHÓRAS BAINISTÍOCHTA
CÁILÍOCHTA AGUS AR MHEASÚNÚ AR AN DOICIMÉADACHT THEICNIÚIL
1.

Réamhrá
Is í an chomhréireacht bunaithe ar mheasúnú ar an gcóras bainistíochta cáilíochta
agus ar mheasúnú ar an doiciméadacht theicniúil an nós imeachta um measúnú
comhréireachta bunaithe ar phointí 2 go 5.

2.

Forbhreathnú
An córas bainistíochta cáilíochta formheasta chun córais intleachta saorga a
dhearadh, a fhorbairt agus a thástáil de bhun Airteagal 17, déanfar scrúdú air i
gcomhréir le pointe 3 agus beidh sé faoi réir faireachais mar a shonraítear i bpointe 5.
Déanfar scrúdú ar dhoiciméadacht theicniúil an chórais intleachta saorga i gcomhréir
le pointe 4.

3.

Córas bainistíochta cáilíochta

3.1.

Cuimseofar an méid seo a leanas in iarratas an tsoláthraí:

3.2.

(a)

ainm agus seoladh an tsoláthraí agus, más é an t-ionadaí údaraithe a thaisceann
an t-iarratas, a ainm agus a sheoladh siúd freisin;

(b)

liosta na gcóras intleachta saorga a chumhdaítear faoin gcóras bainistíochta
cáilíochta céanna;

(c)

an doiciméadacht theicniúil le haghaidh gach córais intleachta saorga a
chumhdaítear faoin gcóras bainistíochta cáilíochta céanna;

(d)

an doiciméadacht a bhaineann leis an gcóras bainistíochta cáilíochta lena
gcumhdófar na gnéithe uile a liostaítear faoi Airteagal 17;

(e)

tuairisc ar na nósanna imeachta atá i bhfeidhm lena áirithiú go mbeidh an córas
bainistithe cáilíochta leormhaith agus éifeachtúil i gcónaí;

(f)

dearbhú i scríbhinn nach bhfuil an t-iarratas céanna taiscthe le haon
chomhlacht eile a dtugtar fógra dó.

Déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó an córas bainistíochta cáilíochta a
mheasúnú, agus cinnfidh sé an gcomhlíonann sé na ceanglais dá dtagraítear in
Airteagal 17.
Tabharfar fógra faoin gcinneadh don soláthraí nó dá ionadaithe údaraithe.
Beidh san fhógra sin conclúidí an mheasúnaithe ar an gcóras bainistíochta cáilíochta
agus an cinneadh measúnaithe réasúnaithe.

3.3.

Leanfaidh an soláthraí den chóras bainistíochta cáilíochta mar atá formheasta a chur
chun feidhme agus a choinneáil ar bun ionas go mbeidh sé leordhóthanach agus
éifeachtúil i gcónaí.

3.4.

Tarraingeoidh an soláthraí aird an chomhlachta a dtugtar fógra dó ar aon athrú atá
beartaithe ar an gcóras bainistíochta cáilíochta formheasta nó ar liosta na gcóras
intleachta saorga a chumhdaítear leis.
Déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó scrúdú ar na hathruithe atá beartaithe
agus cinnfidh sé an mbeidh an córas bainistíochta cáilíochta modhnaithe in ann
leanúint de na ceanglais dá dtagraítear i bpointe 3.2 a chomhlíonadh nó an mbeidh gá
le hathmheasúnú.
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Tabharfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó fógra don soláthraí maidir lena
chinneadh. Beidh san fhógra sin conclúidí an scrúdaithe ar na hathruithe, agus an
cinneadh measúnaithe réasúnaithe.
4.

Rialú ar an doiciméadacht theicniúil.

4.1.

I dteannta an iarratais a leagtar síos i bpointe 3, déanfaidh soláthraí iarratas a
thaisceadh lena rogha comhlachta a dtugtar fógra dó maidir le measúnú a dhéanamh
ar an doiciméadacht theicniúil a bhaineann leis an gcóras intleachta saorga a bhfuil sé
i gceist aige a chur ar an margadh nó a chur i mbun seirbhíse agus a chumhdaítear
leis an gcóras bainistíochta cáilíochta dá dtagraítear i Roinn 3.

4.2.

Beidh na nithe seo a leanas san iarratas:
(a)

ainm agus seoladh an tsoláthraí;

(b)

dearbhú scríofa nár taisceadh an t-iarratas céanna le haon chomhlacht eile a
dtugtar fógra dó;

(c)

an doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear in Iarscríbhinn IV.

4.3.

Is é an comhlacht a dtugtar fógra dó a dhéanfaidh scrúdú ar an doiciméadacht
theicniúil. Chun na críche sin, tabharfar rochtain iomlán don chomhlacht a dtugtar
fógra dó ar na tacair sonraí oiliúna agus tástála a úsáideann an soláthraí, lena náirítear trí chomhéadain ríomhchláraithe feidhmchlár (API) nó trí mhodhanna agus
uirlisí iomchuí eile lenar féidir rochtain cianda a thabhairt.

4.4.

Féadfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó a cheangal ar an soláthraí tuilleadh
fianaise a sholáthar nó tuilleadh tástálacha a dhéanamh chun measúnú ceart a
dhéanamh ar chomhréireacht an chórais intleachta saorga leis na ceanglais a leagtar
amach i dTeideal III, Caibidil 2. Aon uair nach mbeidh an comhlacht a dtugtar fógra
dó sásta leis na tástálacha a dhéanann an soláthraí, déanfaidh an comhlacht a dtugtar
fógra dó tástálacha leordhóthanacha go díreach, de réir mar is iomchuí.

4.5.

I gcás inar gá chun measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht an chórais intleachta
saorga ardriosca leis na ceanglais a leagtar amach i dTeideal III, Caibidil 2 agus ar
iarraidh réasúnaithe, tabharfar rochtain don chomhlacht a dtugtar fógra dó ar chód
foinseach an chórais intleachta saorga.

4.6.

Tabharfar fógra faoin gcinneadh don soláthraí nó dá ionadaithe údaraithe. Beidh san
fhógra sin conclúidí an mheasúnaithe ar an doiciméadacht theicniúil, agus an
cinneadh measúnaithe réasúnaithe.
I gcás ina bhfuil an córas intleachta saorga i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar
amach i dTeideal III, Caibidil 2, eiseoidh an comhlacht a dtugtar fógra dó deimhniú
AE maidir le measúnú ar dhoiciméadacht theicniúil. Ar an deimhniú sin beidh ainm
agus seoladh an tsoláthraí, conclúidí an scrúdaithe, na coinníollacha bailíochta (más
ann dóibh) agus na sonraí is gá chun an córas intleachta saorga a shainaithint.
Beidh sa deimhniú agus sna hiarscríbhinní a ghabhann leis gach faisnéis ábhartha
chun gur féidir comhréireacht an chórais intleachta saorga a mheas, agus chun gur
féidir an córas intleachta saorga a rialú agus é in úsáid, i gcás inarb infheidhme.
I gcás nach bhfuil an córas intleachta saorga i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar
amach i dTeideal III, Caibidil 2, diúltóidh an comhlacht a dtugtar fógra dó deimhniú
AE maidir le measúnú ar dhoiciméadacht theicniúil a eisiúint, cuirfidh sé é sin in iúl
don iarratasóir agus tabharfaidh sé cúiseanna mionsonraithe lena dhiúltú.
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I gcás nach gcomhlíonann an córas intleachta saorga an ceanglas a bhaineann leis na
sonraí a úsáidtear chun oiliúint a chur air, beidh gá le hathoiliúint an chórais
intleachta saorga sula ndéanfar iarratas ar mheasúnú comhréireachta nua. Sa chás sin,
beidh breithnithe sonracha maidir leis na sonraí cáilíochta a úsáidtear chun oiliúint a
chur ar an gcóras intleachta saorga, go háirithe maidir leis na cúiseanna le
neamhchomhlíonadh, i gcinneadh measúnaithe réasúnaithe an chomhlachta a dtugtar
fógra dó agus a dhiúltaíonn deimhniú AE maidir le measúnú ar dhoiciméadacht
theicniúil a eisiúint.

GA

4.7.

Aon athrú ar an gcóras intleachta saorga a d’fhéadfadh difear a dhéanamh do
chomhlíontacht an chórais intleachta saorga leis na ceanglais nó don chríoch atá
beartaithe dó, déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó a d’eisigh an deimhniú AE
maidir le measúnú ar dhoiciméadacht theicniúil an t-athrú sin a fhormheas. Cuirfidh
an soláthraí an comhlacht sin a dtugtar fógra dó ar an eolas go bhfuil sé beartaithe
aige aon cheann de na hathruithe thuasluaite a thabhairt isteach nó cuirfidh sé ar an
eolas é má tá fhaigheann sé amach ar bhealach eile faoi athruithe den sórt sin a
tharla. Déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó na hathruithe atá beartaithe a
mheasúnú agus cinnfidh sé an éilítear measúnú nua comhréireachta leis na hathruithe
atá beartaithe i gcomhréir le hAirteagal 43(4) nó an bhféadfaí aghaidh a thabhairt
orthu trí bhíthin forlíonadh leis an deimhniú AE maidir le measúnú ar
dhoiciméadacht theicniúil. Sa chás deiridh, déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra
dó measúnú ar na hathruithe, tabharfaidh sé fógra don soláthraí faoina chinneadh,
agus i gcás ina bhformheasfar na hathruithe, tabharfaidh sé forlíonadh don soláthraí
leis an deimhniú AE maidir le measúnú ar dhoiciméadacht theicniúil.

5.

Faireachas ar an gcóras bainistíochta cáilíochta formheasta.

5.1.

Is é is cuspóir don fhaireachas a dhéanann an comhlacht a dtugtar fógra dó dá
dtagraítear i bPointe 3 a áirithiú go gcomhlíonann an soláthraí téarmaí agus
coinníollacha an chórais bainistíochta cáilíochta formheasta.

5.2.

Chun críoch measúnaithe, tabharfaidh an soláthraí cead don chomhlacht a dtugtar
fógra dó rochtain a fháil ar an áitreabh ina bhfuil dearadh, forbairt agus tástáil na
gcóras intleachta saorga á ndéanamh. Thairis sin, roinnfidh an soláthraí an fhaisnéis
uile is gá leis an gcomhlacht a dtugtar fógra dó.

5.3.

Déanfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó iniúchtaí tréimhsiúla chun a áirithiú go
gcoinneoidh an soláthraí an córas bainistíochta cáilíochta ar bun agus go gcuirfidh sé
i bhfeidhm é, agus tabharfaidh sé tuarascáil iniúchóra don soláthraí. I gcomhthéacs
na n-iniúchtaí sin, féadfaidh an comhlacht a dtugtar fógra dó tástálacha breise a
dhéanamh ar na córais intleachta saorga ar eisíodh deimhniú AE maidir le measúnú
ar dhoiciméadacht theicniúil ina leith.
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IARSCRÍBHINN VIII
FAISNÉIS LE TÍOLACADH AR CHLÁRÚ CÓRAS INTLEACHTA SAORGA
ARDRIOSCA I gCOMHRÉIR LE hAIRTEAGAL 51
Cuirfear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil agus coinneofar cothrom le dáta í ina dhiaidh sin
maidir le córais intleachta saorga ardriosca a bheidh le clárú i gcomhréir le hAirteagal 51.

GA

1.

Ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an tsoláthraí;

2.

I gcás ina gcuireann duine eile an fhaisnéis isteach thar ceann an tsoláthraí, ainm,
seoladh agus sonraí teagmhála an duine sin;

3.

Ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an ionadaithe údaraithe, i gcás inarb
infheidhme;

4.

Trádainm an chórais intleachta saorga agus aon tagairt bhreise gan athbhrí lenar
féidir an córas intleachta saorga a shainaithint agus a rianú;

5.

Tuairisc ar an gcríoch atá beartaithe don chóras intleachta saorga;

6.

Stádas an chórais intleachta saorga (ar an margadh, nó i mbun seirbhíse; nach bhfuil
curtha i bhfeidhm ar an margadh/i mbun seirbhíse a thuilleadh, arna aisghairm);

7.

Cineál, uimhir agus dáta éaga an deimhnithe arna eisiúint ag an gcomhlacht a dtugtar
fógra dó agus ainm nó uimhir aitheantais an chomhlachta sin a dtugtar fógra dó, i
gcás inarb infheidhme;

8.

Cóip scanta den deimhniú dá dtagraítear i bpointe 7, i gcás inarb infheidhme;

9.

Na Ballstáit ina gcuirtear nó inar cuireadh an córas intleachta saorga ar an margadh, i
mbun seirbhíse nó ar fáil san Aontas;

10.

Cóip den dearbhú comhréireachta AE dá dtagraítear in Airteagal 48;

11.

Treoracha leictreonacha úsáide; ní chuirfear an fhaisnéis sin ar fáil le haghaidh córais
intleachta saorga ardriosca i réimsí amhail forfheidhmiú an dlí agus imirce,
bainistíocht tearmainn agus bainistíocht rialaithe teorann dá dtagraítear in
Iarscríbhinn III, pointí 1, 6 agus 7.

12.

URL chun tuilleadh eolais a fháil (roghnach).
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IARSCRÍBHINN IX
REACHTAÍOCHT AN AONTAIS MAIDIR LE CÓRAIS TF AR MHÓR-SCÁLA I
RÉIMSE NA SAOIRSE, NA SLÁNDÁLA AGUS AN CHEARTAIS
1.

2.

Córas Faisnéise Schengen
(a)

Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh
tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh (IO L 312, 7.12.2018,
lch. 1).

(b)

Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a
úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena
gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena
n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 (IO L 312, 7.12.2018, lch. 14)

(c)

Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú
agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair
bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear
Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán
(CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus
Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún (IO L 312, 7.12.2018, lch. 56).

An Córas Faisnéise Víosaí
(a)

3.

Eurodac
(a)

4.

Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le bunú ‘Eurodac’ chun sonraí
bithmhéadracha a chur i gcomparáid le chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm
éifeachtach Rialachán (AE) XXX/XXX [Rialachán maidir le Bainistiú
Tearmainn agus Imirce] agus Rialachán (AE) XXX/XXX [an Rialachán maidir
le hAthlonnú], chun náisiúnach tríú tír nó duine gan stát atá ag fanacht go
neamhdhleathach a shainaithint, maidir le hiarrataí ó údaráis forfheidhmithe dlí
na mBallstát agus ó Europol ar chomparáid le sonraí Eurodac chun críocha
fhorfheidhmiú an dlí agus lena leasaítear Rialacháin (AE) 2018/1240 agus
(AE) 2019/818 – COM(2020) 614 final.

An Córas Dul Isteach-Imeachta
(a)

GA

Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS
ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Rialachán
(CE) Uimh. 810/2009, Rialachán (AE) 2017/2226, Rialachán (AE) 2016/399,
Rialachán XX/2018 [An Rialachán maidir le hIdir-inoibritheacht], agus
Cinneadh 2004/512/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/633/CGB ón
gComhairle - COM(2018) 302 final. Le tabhairt cothrom le dáta a luaithe a
ghlacfaidh na comhreachtóirí an Rialachán (Aibreán/Bealtaine 2021).

Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun
sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach
náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na
mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES
chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena
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GA

ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE)
Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 (IO L 327, 9.12.2017,
lch. 20).
5.

6.

an Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil
(a)

Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus
Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011,
(AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
(IO L 236, 19.9.2018, lch. 1).

(b)

Rialachán (AE) Uimh. 2018/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
an 12 Meán Fómhair 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/794 chun Córas
Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) a bhunú (IO L 236,
19.9.2018, lch. 72).

An Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla maidir le náisiúnaigh tríú tír agus
daoine gan stát
(a)

7.

GA

Rialachán (AE) 2019/816 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
17 Aibreán 2019 lena mbunaítear córas láraithe leis na Ballstáit a shainaithint
ag a bhfuil faisnéis faoi chiontuithe náisiúnach tríú tír agus daoine gan stát
(ECRIS-TCN) chun an Córas Faisnéise Eorpach um Thaifid Choiriúla a
fhorlíonadh agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2018/1726 (IO L 135,
22.5.2019, lch. 1).

Idir-inoibritheacht
(a)

Rialachán (AE) 2019/817 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir
córais faisnéise AE i réimse na dteorainneacha agus na víosaí, (IO L 135,
22.5.2019, lch. 27).

(b)

Rialachán (AE) 2019/818 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
20 Bealtaine 2019 maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir
córais faisnéise AE i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair
bhreithiúnaigh, an tearmainn agus na himirce (IO L 135, 22.5.2019, lch. 85).
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GA

GA
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GA

