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FUINNEAMH NÚICLÉACH

An chumhacht núicléach a tháirgtear faoi láthair, is amhlaidh a ghintear í trí
phróiseas ar a dtugtar scoilteadh núicléach trína ndéantar na núicléis in úráiniam
agus plútóniam a scoilteadh chun fuinneamh a scaoileadh. Is rogha mhalartach
ísealcharbóin ar bhreoslaí iontaise atá san fhuinneamh núicléach agus is comhchuid
chriticiúil é sa mheascán fuinnimh atá in 13 Bhallstát de 27 mBallstát an Aontais
Eorpaigh; agus is ionann é sin agus beagnach 26 % den leictreachas a dhéantar a
tháirgeadh in AE. Tar éis mhórthionóisc Chernobyl in 1986, áfach, agus arís tar éis
na tubaiste núicléiche in Fukushima na Seapáine in 2011, tá fuinneamh núicléach
tagtha chun bheith ina cheist an-chonspóideach. Tá méadú curtha ar an mbrú chun
cúl a thabhairt don fhuinneamh núicléach in AE trí chinneadh na Gearmáine imeacht
ón bhfuinneamh núicléach de réir a chéile faoi 2020 agus freisin ós rud é gur dúnadh
dhá imoibreoir sa Bheilg tar éis scoilteanna a thabhairt faoi deara sna soithí iontu.
Cé gurb iad na Ballstáit a roghnaíonn an mbeidh cumhacht núicléach mar chuid dá
meascán fuinnimh nó nach mbeidh, tá sé mar aidhm ag reachtaíocht an Aontais
feabhas a chur ar chaighdeáin sábháilteachta na stáisiún cumhachta núicléiche agus
a áirithiú go ndéantar dramhaíl núicléach a dhiúscairt agus a láimhseáil go sábháilte.

AN BUNÚS DLÍ

Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (Conradh
Euratom), Airteagail 40-52 (infheistíocht, comhghnóthais agus soláthairtí) agus
Airteagail 92-99 (an cómhargadh núicléach).

CUSPÓIRÍ

Chun dul i ngleic leis an nganntanas ginearálta den fhuinneamh ‘gnásúil’ a bhí
ann sna 1950idí, bhreathnaigh na sé Bhallstát bunaidh isteach ar an bhfuinneamh
núicléach mar bhealach chun neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach. Ós rud é nach
bhféadfadh na tíortha aonair na costais a bhain le hinfheistiú i bhfuinneamh núicléach a
sheasamh iad féin, tháinig na Ballstáit bhunaidh le chéile chun an Comhphobal Eorpach
do Fhuinneamh Adamhach a chruthú.

A BHFUIL BAINTE AMACH

A. Sábháilteacht núicléach
Baineann sábháilteacht núicléach le hoibriú sábháilte na suiteálacha núicléacha, agus
ag gabháil leis an méid sin tá cosaint ar radaíocht agus bainistiú ar dhramhaíl
radaighníomhach. Déanann an tAontas Eorpach na caighdeáin sábháilteachta is airde
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a chur chun cinn le haghaidh gach cineáil gníomhaíochta núicléiche sibhialtaí, lena n-
áirítear gineadh cumhachta, taighde agus úsáid liachta. Ní mór do na Ballstáit creataí
náisiúnta a bhunú maidir le ceanglais sábháilteachta núicléiche, le ceadúnú na stáisiún
cumhachta núicléach, le maoirsiú agus le forfheidhmiú[1].
1. Obair reachtach
a. Conradh Euratom
Leagtar síos na caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta reatha i dTreoir maidir
le Caighdeáin Bhunúsacha Sábháilteachta (2013/59/Euratom). Leis an Treoir sin
bunaítear bunchaighdeáin sábháilteachta aonfhoirmeacha chun sláinte oibrithe, sláinte
bhaill den phobail agus sláinte othar a chosaint. Leagtar síos paraiméadair bheachta
agus ní fhágtar ach corrlach beag lánroghnach ann. Tá feidhm ag an treoir faoi
ghnáthchoinníollacha, ach tagraítear inti freisin do staideanna nochta pleanáilte agus
do staideanna nochta éigeandála. Neartaíodh na ceanglais maidir le hullmhacht agus
freagairtí éigeandála chun na ceachtanna a foghlaimíodh ó thionóisc Fukushima a chur
i gcuntas.
b. An Treoir maidir le Sábháilteacht Núicléach
Tar éis thionóisc núicléach Fukushima in 2011, rinne an Coimisiún measúnú
cuimsitheach rioscaí agus sábháilteachta ar na stáisiúin cumhachta núicléiche uile
san Aontas chun a mheas cé chomh sábháilte agus chomh stóinseach a bheadh
suiteálacha núicléacha sa chás go dtarlódh teagmhais nádúrtha fíordhona. Is measúnú
dearfach ar an iomlán ar chaighdeáin sábháilteachta reatha AE a thug an Coimisiún,
ach thug sé chun suntais go raibh gá le huasghrádú breise chun comhchuibheas
níos fearr i measc na mBallstát a áirithiú agus chun go bhféadfaí breith suas le dea-
chleachtais idirnáisiúnta (COM(2012)0571). In éineacht le Grúpa Rialtóirí na hEorpa
um Shábháilteacht Núicléach, rinne an Coimisiún pleananna gníomhaíochta náisiúnta
piarmheasúnaithe a tharraingt suas chun uasghráduithe fisiceacha imoibreoirí an
Aontais a sceidealú.
In 2014, rinneadh nuashonrú dá bhrí sin ar na rialacha sábháilteachta le haghaidh
suiteálacha núicléacha ar fud an Aontais (Treoir 2014/87/Euratom). I mí Feabhra
2015, mhol an Coimisiún go ndéanfaí na ceanglais faisnéise arna leagan amach in
Airteagail 41 agus 44 de Chonradh Euratom a athbhreithniú agus go ndéanfaí iad a
thabhairt i gcomhréir leis na forbairtí nua beartais.
In 2018, mhol an Coimisiún rialachán ón gComhairle lena mbunaítear Ionstraim
Eorpach um Chomhar Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Núicléach (Rialachán
(Euratom) 2021/948 ón gComhairle), ag teacht in ionad na hIonstraime um Chomhar
maidir leis an tSábháilteacht Núicléach a bhí ann roimhe sin agus ag comhlánú
na hIonstraime um Chomharsanacht, Forbairt agus Comhar Idirnáisiúnta ar bhonn
Chonradh Euratom (COM(2018)0462). An 14 Meitheamh 2021, tháinig an Ionstraim
Eorpach nua um Chomhar Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Núicléach i bhfeidhm
agus imchlúdach airgeadais EUR 300 milliún le haghaidh 2021-2027 ag gabháil léi.

[1] Bileog Eolais maidir le Sábháilteacht Núicléach– An Coimisiún Eorpach – 2020
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2. Cosaint ar radaíocht
Is contúirt mhór do shláinte an duine (don phobal i gcoitinne agus freisin do na hoibrithe
sna hearnálacha liachta, tionsclaíochta agus núicléach) agus don chomhshaol atá
i gceist le nochtadh don radaíocht ianúcháin. Le Treoir ón gComhairle (2013/59/
Euratom) an 5 Nollaig 2013 leagadh síos caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta don
chosaint i gcoinne na contúirte a eascraíonn as nochtadh don radaíocht ianúcháin.
Shimpligh sé sin reachtaíocht AE trí threoir amháin a chur in ionad cúig cinn, agus
tugadh isteach ceanglais cheangailteacha le haghaidh cosaint in aghaidh radóin
laistigh, úsáid ábhar tógála agus measúnú ar an tionchar ar an gcomhshaol maidir le
siltí d’eisilteach radaighníomhach ó shuiteálacha núicléacha. Ina theannta sin, le Treoir
ón gComhairle (2013/51/Euratom), dírítear ar fhaireachán a dhéanamh ar shubstaintí
radaighníomhacha in uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine.
Leagadh síos i roinnt rialachán (lena n-áirítear Rialachán (CE) Uimh. 1048/2009
ón gComhairle agus Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2020/1158 ón gCoimisiún)
coinníollacha lena rialaítear allmhairí táirgí talmhaíochta de thionscnamh tríú tíortha
tar éis na tionóisce ag stáisiún cumhachta núicléiche Shearnóbail. Le Rialachán ón
gComhairle (Euratom)  2016/2016, leagtar síos na huasleibhéil cheadaithe d’éilliú
radaighníomhach i mbia agus i mbeatha i ndiaidh tionóisc núicléach nó aon chás eile
d’éigeandáil raideolaíoch.
Tagann an caidreamh maidir le fuinneamh núicléach tar éis Brexit faoin gComhaontú
idir Euratom agus an Ríocht Aontaithe, lena bhforáiltear do chreat cobhsaí chun
leanúint den chomhar agus den trádáil leis an Ríocht Aontaithe sa réimse sin.
3. Substaintí agus dramhaíl radaighníomhach a iompar
Bunaíodh córas réamhúdarúcháin le haghaidh loingsithe dramhaíola radaighníomhaí
san Aontas in 1992 agus leasaíodh go suntasach é le Treoir 2006/117/Euratom
ón gComhairle an 20 Samhain 2006 maidir le maoirseacht agus rialú ar lastais de
dhramhaíl radaighníomhach agus de bhreosla spíonta, arb é is aidhm di leibhéal
leordhóthanach cosanta poiblí ar lastais den sórt sin a ráthú. Leagtar síos agus
liostaítear inti roinnt critéar, sainmhínithe agus nósanna imeachta dochta nach mór a
chur i bhfeidhm nuair a bhíonn dramhaíl radaighníomhach agus breosla spíonta á n-
iompar laistigh de AE agus lasmuigh de AE. De réir Airteagal 20, ní mór do Bhallstáit
tuairisciú chuig an gCoimisiún gach trí bliana maidir le cur chun feidhme na treorach.
Bunaíodh rialacha chun rialú a choinneáil ar siúl ar lastais d’fhoinsí radaighníomhacha
idir tíortha an Aontais le Rialachán (Euratom) 1493/93 ón gComhairle
4. Bainistiú dramhaíola
In 2011, cruthaíodh creat dlíthiúil le haghaidh bainistiú dramhaíola san Aontas
Eorpach nuair a glacadh Treoir 2011/70/Euratom ón gComhairle lena mbunaítear
creat Comhphobail maidir le bainistiú freagrach agus sábháilte breosla spíonta agus
dramhaíl radaighníomhach. Foráiltear sa treoir sin do dhlúthfhaireachán ar chláir
náisiúnta le haghaidh tógáil agus bainistiú stórtha críochúsáide, chomh maith le
caighdeáin sábháilteachta atá ceangailteach ó thaobh dlí. D’fhoilsigh na Ballstáit a
gcéad chláir náisiúnta in 2015 agus gach trí bliana tíolacann siad tuarascálacha
náisiúnta maidir le cur chun feidhme na treorach.
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5. Díchoimisiúnú
Is é díchoimisiúnú saoráide núicléiche an chéim dheiridh ina saolré. Is é atá i gceist
leis sin gníomhaíochtaí ó dhúnadh na saoráide agus baint an ábhair núicléach go
dtí athchóiriú an láithreáin agus an díothú iomlán guaiseacha raideolaíocha, agus ar
deireadh thiar is ar na Ballstáit atá an fhreagracht. Tráth a n-aontachais leis an Aontas
Eorpach, d’aontaigh an Bhulgáir, an Liotuáin agus an tSlóvaic go ndéanfaidís a gcéad
ghlúin d’imoibreoirí núicléacha, ar de dhearadh Sóivéadach iad, a dhúnadh síos. I mí an
Mheithimh 2018, ghlac an Coimisiún dhá thogra le haghaidh Rialachán ón gComhairle
(COM/2018/0466 agus COM/2018/0467) lena mbunaítear cláir airgeadais thiomnaithe
chun saoráidí núicléacha a dhíchoimisiúnú agus dramhaíl radaighníomhach ó stáisiúin
chumhachta núicléiche a bhainistiú sa Bhulgáir (Kozloduy), sa tSlóvaic (Bohunice), sa
Liotuáin (Ignalina), lena n-áirítear suiteálacha taighde núicléach ar cheithre shuíomh de
chuid Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin. Socraíodh an leithdháileadh
buiséid atá beartaithe don tréimhse 2021-2027 ag:
— EUR 466 mhilliín i bpraghsanna reatha, agus cead d’uasráta cómhaoinithe AE is

infheidhme ó 2021-2027 nach mbeidh níos airde ná 50 % do chlár Kozloduy agus
do chlár Bohunice.

— EUR 552 mhilliún i bpraghsanna reatha agus uasráta cómhaoinithe AE 86 % is
infheidhme ó 2021-2027 do chlár Ignalina;

Glacadh Rialacháin (Euratom) 2021/100 agus (AE) 2021/101 ón gComhairle an 25
Eanáir 2021. Tháinig siad i bhfeidhm an 21 Feabhra 2021 agus tá siad i bhfeidhm ón
1 Eanáir 2021.
6. Ábhair núicléacha a choimirciú
Rinneadh roinnt rialachán a ghlacadh in imeacht ama agus a leasú freisin chun córas
coimircí a bhunú trína ndéantar a áirithiú go ndéantar ábhair núicléacha a úsáid chun
na gcríoch a dhearbhaíonn úsáideoirí ina leith, agus chun na gcríoch sin amháin, agus
chun a áirithiú go gcomhlíontar na hoibleagáidí idirnáisiúnta e.g. Rialachán 302/302/
Euratomón gCoimisiún (Euratom) No 302/2005. Cuimsíonn na coimircí sin timthriall
iomlán an bhreosla núicléach, ó eastóscadh na n-ábhar núicléach sna Ballstáit, go a
n-allmhairiú ó thríú tíortha, go honnmhairiú lasmuigh de AE. Is ar an gCoimisiún atá an
fhreagracht ábhar núicléach sibhialtach a sheiceáil laistigh den Aontas.
B. Taighde núicléach, gníomhaíochtaí oiliúna agus faisnéis
Is trí chreatchláir ilbhliantúla a dhéantar taighde núicléach a mhaoiniú san Aontas
Eorpach. Tá Clár Euratom le haghaidh taighde núicléach agus gníomhaíochtaí oiliúna
núicléacha ina chomhlánú ar Fhís 2020, i.e. creatchlár AE le haghaidh taighde agus
nuálaíochta, ach fós is clár é atá neamhspleách uaidh. Is é EUR 1.38 billiún an méid a
tiomnaíodh do chlár Euratom don tréimhse 2021-2025, ar clár é atá roinnte i measc trí
chlár ar leith: gníomhaíochtaí indíreacha i réimse an taighde ar fhuinneamh comhleá
(EUR 583 mhilliún), scoilteadh núicléach agus cosaint ar radaíocht (EUR 266 mhilliún)
agus gníomhaíochtaí díreacha a dhéanann Airmheán Comhpháirteach Taighde an
Choimisiúin (EUR 532 mhilliún).
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RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

Tá ról na Parlaiminte sa phróiseas cinnteoireachta faoi Chonradh Euratom teoranta mar
nach bhfuil aici ach cumhachtaí comhairliúcháin agus nach bhfuil an tuairim a thugann
sí ceangailteach. Mar sin féin, sna rúin éagsúla ón bParlaimint ar an ábhar seo, chuir
sí béim i gcónaí ar an ngá atá le soiléiriú a thabhairt ar dháileadh na bhfreagrachtaí
idir institiúidí AE agus na Ballstáit agus ar an ngá atá le comhchreat AE a neartú
maidir le gnéithe éagsúla de shuiteálacha núicléacha, chomh maith leis an tábhacht a
bhaineann le feabhas a chur ar cheanglais sábháilteachta agus cosanta comhshaoil.
Ina rún i mí Iúil 2011 maidir le tosaíochtaí bonneagair fuinnimh le haghaidh 2020 agus
ina dhiaidh sin, thacaigh an Pharlaimint go láidir le cinneadh an Choimisiúin tástálacha
struis a thabhairt isteach le haghaidh stáisiúin cumhachta núicléiche san Aontas.
Glacadh rún forlíontach sa seisiún iomlánach i mí an Mhárta 2013 inar tagraíodh do na
teorainneacha a bhain leis na ‘tástálacha struis’ a rinne an Coimisiún in 2012 agus inar
iarradh go gcuirfí critéir bhreise sna tástálacha a bheadh ann amach anseo, go sonrach
i ndáil le meathlú ábhar, earráid an duine agus fabhtanna i soithí imoibreora. D’áitigh an
Pharlaimint go ndéanfaí cur chun feidhme iomlán ar na feabhsúcháin sábháilteachta.
Ina seasamh ar an gcéad léamh i mí an Mheithimh 2011 ar an Treoir ón
gComhairle a bhí beartaithe maidir le bainistiú ar bhreosla spíonta agus ar dhramhaíl
radaighníomhach, thacaigh an Pharlaimint le moladh an Choimisiúin go dtabharfaí
isteach cosc iomlán ar onnmhairiú dramhaíola radaighníomhaí, cé go raibh an
Chomhairle i bhfabhar cead a thabhairt allmhairithe a dhéanamh faoi choinníollacha
an-docht. D’iarr an Pharlaimint freisin go sonrófaí thairis sin go mbaineann an treoir
le cosaint an chomhshaoil agus go mbeadh forálacha leordhóthanacha ann chun a
áirithiú go mbeadh faisnéis phoiblí ann maidir le bainistiú dramhaíola agus go mbeadh
an pobal rannpháirteach i mbainistiú dramhaíola.
An 14 Márta 2013, i ndiaidh thubaiste Fukushima, ina rún maidir le measúnuithe
riosca agus sábháilteachta ar stáisiúin núicléacha san Aontas Eorpach (‘tástálacha
struis’), thacaigh an Pharlaimint le cinneadh an Choimisiúin athbhreithniú a dhéanamh
ar shuiteálacha núicléacha Eorpacha le ‘tástálacha struis’, ach cháin sí a raon feidhme
teoranta agus d’iarr sí go gcuirfí critéir bhreise leo amach anseo.
Ina seasamh ar an gcéad léamh i mí Dheireadh Fómhair 2013 ar an togra le haghaidh
treoir ón gComhairle lena nuashonraítear na caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta
le haghaidh cosaint ar radaíocht ianúcháin, d’iarr an Pharlaimint arís eile go n-
athrófaí an bunús dlí ó Chonradh Euratom go dtí an Conradh ar Fheidhmiú an
Aontais Eorpaigh. Rinne sé raon feidhme na treorach a leathnú amach go dtí aon
nochtadh radaíochta beartaithe, láithreacha, tionóisceacha nó éigeandála, rinne sé na
teorainneacha dáileoige a cheadaítear don nochtadh níos déine agus neartaigh sé na
pionóis agus an cúiteamh i gcás damáistí. Chuir sé feabhas freisin ar an gcóras chun
an pobal a chur ar an eolas.
Ina seasamh ar an gcéad léamh ar Threoir Euratom lena mbunaítear an
creat Comhphobail le haghaidh sábháilteacht núicléach suiteálacha núicléacha
(Treoir 2014/87/Euratom lena leasaítear Treoir 2009/71/Euratom), d’iarr an Pharlaimint
ar na Ballstáit a chinntiú go mbeadh cumarsáid níos trédhearcaí ann i ndáil le
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sábháilteacht suiteálacha núicléacha agus rioscaí gaolmhara. Mhol an Pharlaimint
freisin go mbeadh athbhreithnithe piaraí ann gach ocht mbliana seachas gach deich
mbliana, agus gur cheart na torthaí, na bearta gaolmhara agus na pleananna a chur
in iúl don Pharlaimint. Níor chuir an Chomhairle na forálacha sin isteach i dtéacs
críochnaitheach Threoir 2014/87/Euratom.
An 13 Meitheamh 2018, ghlac an Coimisiún togra le aghaidh rialachán ón gComhairle
lena mbunaítear clár airgeadais tiomnaithe chun saoráidí núicléacha a dhíchoimisiúnú
agus chun dramhaíl radaighníomhach a bhainistiú (lenar áiríodh i gConradh Euratom).
Níl ach ról teoranta ag an bParlaimint i reachtaíocht thánaisteach a eascraíonn as
Conradh Euratom, rud a fhorálann dá chomhairliúchán amháin, gan aon oibleagáid
a bheith uirthi a tuairim a leanúint. Rinneadh an togra ón gCoimisiún a leasú go
substaintiúil, agus chuathas i gcomhairle leis an bParlaimint arís, ach chinn sí gan
tuairim a thabhairt.
An 21 Aibreán 2021, rinne an Coimisiún roinnt leasuithe ar Rialachán AE maidir
le Tacsanomaíocht (Rialachán (AE) 2020/852), a tháinig i bhfeidhm i mí Iúil 2020,
lena léireofar fuinneamh núicléach a áireamh sa tacsanomaíocht. Leis na rialacha a
leagadh amach i nGníomh Tarmligthe maidir le hAeráid Tacsanomaíochta (Rialachán
Tarmligthe (AE) 2021/2139 ón gCoimisiún), leagadh amach critéir mhionsonraithe
airgeadais ghlais, ach fágadh amach gás agus cumhacht núicléach le go ndéanfaidh
an Pharlaimint cinneadh ar leithligh ag céim níos déanaí.
An 1 Márta 2022, tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin, ina rún maidir le fogha na Rúise
i gcoinne na hÚcráine, dhiúltaigh an Pharlaimint go neamhbhalbh do ‘reitric na Rúise
lena dtugtar le fios nach mbeadh an dara rogha eile ann ach airm ollscriosta a úsáid’,
ag meabhrú don Rúis a hoibleagáidí idirnáisiúnta agus rabhadh a thabhairt maidir leis
na contúirtí a bhaineann le géarú núicléach ar an gcoinbhleacht.
Ina rún an 7 Aibreán 2022 maidir leis na conclúidí ón gComhairle Eorpach an 24-25
Márta 2022, lena n-áirítear an méid is déanaí a thit amach sa chogadh i gcoinne na
hÚcráine agus na smachtbhannaí a chuir an tAontas ar an Rúis agus cur chun feidhme
na smachtbhannaí sin, chuir an Pharlaimint in iúl gur cúis oilc di na hainghníomhartha
a thuairiscítear a rinne fórsaí armtha na Rúise agus d’éiligh sí go ndéanfaí iad siúd a
rinne coireanna cogaidh a thabhairt chun cuntais. D’iarr sí ina theannta sin go ndéanfaí
bearta pionósacha breise, lena n-áirítear ‘trádbhac iomlán láithreach ar allmhairí ola,
guail, breosla núicléach, agus gáis ón Rúis’ in éineacht le plean chun slándáil soláthair
fuinnimh an Aontais a áirithiú, chomh maith le straitéis chun ‘smachtbhannaí a rolladh
siar i gcás ina ndéanann an Rúis bearta chun neamhspleáchas, ceannasacht agus
iomláine chríochach na hÚcráine a athbhunú laistigh dá teorainneacha a aithnítear
go hidirináisiúnta agus ina ndéanann sí a trúpaí a bhaint go hiomlán ó chríoch na
hÚcraine’; Cháin an Pharlaimint an Rúis freisin as seilbh a ghlacadh ar shaoráidí agus
suíomhanna núicléacha gníomhacha nó díchoimisiúnaithe ar chríoch na hÚcráine,
agus chuir sí chun suntais go bhfuil sé ríthábhachtach do shláinte an réigiúin ar fad
na saoráidí sin a láimhseáil go maith. Leag sí béim ar an ról ríthábhachtach atá ag an
Údarás Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach (IAEA) maidir le sábháilteacht saoráidí
núicléacha san Úcráin a áirithiú agus thacaigh sí leis an iarraidh ó údaráis na hÚcráine
go ndéanfadh Comhairle Slándála na Náisiún Aontaithe bearta láithreach chun crios
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eisiata stáisiún núicléach Chernobyl a dhímhíleatú agus chun ligean do IAEA smacht
iomlán a fháil láithreach ar shuíomh an stáisiúin chumhachta núicléiche.
An 11 Iúil 2022, tar éis di agóid a ghlacadh i gcoinne Ghníomh Tharmligthe
Chomhlántaigh Aeráide Tacsanamaíochta an Aontais lena n-áirítear, faoi
choinníollacha dochta, gníomhaíochtaí sonracha fuinnimh núicléach agus gáis i liosta
na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha a chumhdaítear le tacsanomaíocht AE, chinn an
Pharlaimint gan an togra ón gCoimisiún a chrosadh.

Matteo Ciucci
09/2022
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