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26.9.2018 A8-0287/71 

Leasú  71 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I — cuid A — pointe 6.3 — mír 4 — fomhír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Leasú  72 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Iarscríbhinn I — cuid B — pointe 6.3.1 — mír 4 — fomhír 2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Leasú  73 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 5 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Amhail ón 1 Eanáir 2030, beidh 

feidhm ag na spriocanna seo a leanas: 

5. Amhail ón 1 Eanáir 2030, beidh 

feidhm ag na spriocanna seo a leanas: 

(a) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

gluaisteán nua paisinéirí, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 30% ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid A d'Iarscríbhinn I; 

(a) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

gluaisteán nua paisinéirí, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 35 % ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid A d'Iarscríbhinn I; 

(b) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

feithiclí tráchtála éadroma nua, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 30 % ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid B d'Iarscríbhinn I. 

(b) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

feithiclí tráchtála éadroma nua, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 30 % ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid B d'Iarscríbhinn I. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Leasú  74 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe m 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(m) ciallaíonn "feithicil astaíochtaí ísle 

agus astaíochtaí nialasacha" gluaisteán 

paisinéirí nó feithicil tráchtála éadrom a 

mbíonn astaíochtaí sceite aici sa réimse 

nialas go 50 g CO2/km, arna gcinneadh i 

gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1151. 

(m) ciallaíonn "feithicil astaíochtaí ísle 

agus astaíochtaí nialasacha" gluaisteán 

paisinéirí a mbíonn astaíochtaí sceite aige 

sa réimse nialas go 50 g CO2/km agus 

feithicil tráchtála éadraom a mbíonn 

astaíochtaí sceite aici sa réimse nialas go 

70g CO2/km, arna gcinneadh i gcomhréir 

le Rialachán (AE) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Leasú  75 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 2 – pointe d 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) catagóir na bhfeithiclí a chláraítear 

mar M11 nó N11, a mbeidh feidhm ag an 

linn maidir leo. 

(d) catagóir na bhfeithiclí a chláraítear 

mar M11 agus N11, a mbeidh feidhm ag an 

linn maidir leo. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Leasú  76 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 8 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 8a. Chun críocha na meánastaíochtaí 

sonracha M1 agus N1 de CO2 ag gach 

monaróir a chinneadh, cuirfear san 

áireamh ró-ghnóthú féideartha sprioc M1 

agus N1 CO2 an mhonaróra don 

mhonaróir céanna nó do mhonatóir(í) eile 

agus sa bhliain féilire chéanna i gcás ina 

n-iarrann an monaróir/na monaróirí é.  

Sa chás sin, déanfar an difríocht idir 

spriocanna astaíochtaí sonracha M1 nó 

N1 an mhonaróra agus a 

mheánastaíochtaí sonracha a asbhaint as 

na meánastaíochtaí sonracha CO2 i leith 

sprioc shonrach M1 nó N1, agus sin uile 

ualaithe de réir líon na gcláruithe. 

Féadfaidh suas le 10 g CO2/km in 

aghaidh an mhonaróra a bheith i gceist le 

rannchuidiú iomlán na n-aistrithe 

creidmheasanna sin idir monaróirí M1 nó 

N1. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Leasú  77 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Airteagal 5a 

 Creidmheas le haghaidh forbairtí a 

bhaineann go sonrach le breosla agus le 

hinnill chun tomhaltas breosla agus 

astaíochtaí CO2 a laghdú 

 Ba cheart go gcuirfí san áireamh, faoin 

Rialachán seo, feabhsúcháin 

éifeachtúlachta a eascraíonn ó laghdú ar 

thomhaltas breosla agus ar astaíochtaí 

CO2 a thagann ó mheascán d’fhorbairtí 

maidir le breosla agus d’fhorbairtí 

teicneolaíochtaí innill, i ndáil leis an 

bpáirtí faoi oibleagáid. Faoin 31 Nollaig 

2020, ar a dhéanaí, glacfaidh an 

Coimisiún gníomhartha tarmligthe i 

gcomhréir le hAirteagal 16, lena leagtar 

síos na critéir agus an mhodheolaíocht 

shonrach a úsáidfear chun na 

feabhsúcháin éifeachtúlachta sin a mheas 

i ndáil leis na hoibleagáidí faoin 

Rialachán seo. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Leasú  78 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 9 (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 9. I gcás ina n-úsáidtear breoslaí in-

athnuaite i bhfeithiclí, chun 

meastóireacht iomchuí a dhéanamh ar na 

glan-astaíochtaí CO 2 a chuireann le 

feiniméin an athraithe aeráide, tá sé 

beartaithe Fachtóir Ceartúcháin Carbóin 

(FCC) a úsáid. Déantar FCC a ríomh mar 

fheidhm den bhreosla in-athnuaite a 

úsáidtear.  

 Áirítear i measc breoslaí in-athnuaite 

(leachtacha agus gásacha) breoslaí 

bithghineacha (amhail bithmheatán a 

scaoiltear mar thoradh ar phróisis díleá 

anaeróbaigh) chomh maithe le breoslaí 

sintéiseacha (lena n-áirítear “ríomh-

bhreoslaí agus “Cumhacht go Gás” mar a 

thugtar orthu) a fhreagraíonn do na 

critéir inbhuanaitheachta atá liostaithe in 

RED II. 

 Féadtar an deimhniú maidir le méid an 

bhreosla in-athnuaite a dhéanamh ar 

leibhéal an Bhallstáit nó, mar rogha air 

sin, féadfaidh an monaróir feithicle é a 

dhéanamh go díreach. 

 Le linn na céime faireacháin agus 

tuairiscithe, déanfar an CO2 flít a ríomh 

ag úsáid an Fhachtóra Ceartaithe 
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Carbóin agus na foirmle seo a leanas: 

CO2FLÍT = (CO2 Faomhadh-cineáil) * 

(1-CCF)  

 Ní bhaineann an FCC ach leis an 

teicneolaíocht i gcás ina bhfuil breosla in-

athnuaite in úsáid ann, e.g. maidir le gás 

in-athnuaite, ní chuirtear an FCC i 

bhfeidhm acu i leith an fhlít feithiclí ina 

bhfuil gás nádúrtha in úsáid. 

Or. en 



 

AM\1164062GA.docx  PE624.113v01-00 

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/79 

Leasú  79 

Jens Gieseke 

thar ceann Ghrúpa PPE 

John Procter 

thar ceann Ghrúpa ECR 

Kateřina Konečná 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 10 (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 10. Faoi 2023, glacfaidh an Coimisiún 

gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le 

hAirteagal 16 le go n-áireofaí breoslaí 

malartacha agus an sprioc CO2 á ríomh le 

haghaidh carranna nua paisinéirí agus 

feithiclí tráchtála éadroma nua. 

Or. en 

 

 


