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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

26.9.2018 A8-0287/85 

Leasú  85 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 

Aithris 19 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(19) Chun go ndéanfar éagsúlacht 

mhargadh na ngluaisteán paisinéirí agus 
na bhfeithiclí tráchtála éadroma agus an 

cumas atá ann freastal ar riachtanais 

éagsúla na dtomhaltóirí a choimeád ar 

bun, ba cheart na spriocanna CO2 a 

shainiú de réir fhóntas na bhfeithiclí ar 

bhonn líneach. Meastar go bhfuil sé 

comhleanúnach leis an gcóras atá i 

bhfeidhm cheana mais a choimeád mar 

an paraiméadar fóntais. Ba cheart an 

paraiméadar a athrú ó mhais na feithicle i 

riocht feidhmithe go dtí mais tástála na 

feithicle mar a shonraítear i Rialachán 

(AE) 2017/1151 an 1 Meitheamh 2017 le 

héifeacht ó 2025, chun mais na bhfeithiclí 

atá in úsáid ar an mbóthar a léiriú níos 

fearr. 

(19) Chun go bhféadfaí leas a bhaint as 

na tairbhí a bhaineann le méid agus 

meáchan feithiclí a laghdú, agus á chur 

san áireamh, mar gheall ar 

theicneolaíocht éifeachtachta amhail 

hibridiú, gur gá go ndéanfaidh feithiclí 

troma leibhéil níos airde astaíochtaí a 

ghiniúint, agus chun a sheachaint go 

dtabharfaí cúiteamh i leith na bhfeithiclí 

troma sin, níor cheart spriocanna CO2 a 

idirdhealú de réir mhais na feithicle. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/86 

Leasú  86 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 

Aithris 20 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(20) Níor cheart go dtarlódh sé go 

ndéanfaí na spriocanna le haghaidh fhlít 

uile an Aontais Eorpaigh a choigeartú de 

bharr athruithe ar mheánmhais an fhlít. 

Ba cheart athruithe ar an meánmhais a 

léiriú, dá bhrí sin, gan mhoill sna ríomha 

sonracha a bhaineann le spriocanna 

astaíochtaí agus ba cheart, dá bhrí sin, na 

coigeartuithe ar luach na meánmhaise a 

úsáidtear chuige sin a dhéanamh gach ré 

bhliain le héifeacht ó 2025. 

scriosta 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/87 

Leasú  87 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 13 – mír 1 – pointe c 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) faoin 31 Deireadh Fómhair 2022 

cinnfear an TM0 táscach le haghaidh 

2025 mar mheánmhais tástála ábhartha 

gluaisteán nua paisinéirí agus feithiclí 

tráchtála éadroma nua in 2021; 

scriosta 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/88 

Leasú  88 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 1 – pointe d 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(d) faoin 31 Deireadh Fómhair 2024, 

agus gach dara bliain ina dhiaidh sin, 

déanfar na figiúirí TM0 i gCuid A agus 

Cuid B d'Iarscríbhinn I a choigeartú go 

dtí meánmhais tástála ábhartha 

gluaisteán nua paisinéirí agus feithiclí 

tráchtála éadroma nua sa dhá bhliain 

féilire roimhe sin ó 2022 agus 2023 

amach. Beidh feidhm ag an TM0 

ábhartha nua amhail ón 1 Eanáir den 

bhliain féilire tar éis dháta an 

choigeartaithe. 

scriosta 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/89 

Leasú  89 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 – pointe 6.2.1. 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

  

6.2.1. 2025 go 2029 6.2.1. 2025 go 2029 

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2025 + a2025 · (TM-TM0)  

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2025 

Agus is amhlaidh go bhfuil:  Agus is amhlaidh go bhfuil:  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2025 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.1  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2025 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.1  

is ionann a2025 agus 

 

 

is amhlaidh gurb é,   

a2021 fána na líne dírí cúlchéimnithe arna 

bunú trí mhodh oiriúnaithe 

cúlchéimnithe línigh a chur i bhfeidhm ar 

mhais tástála (athróg mhínitheach) agus 

astaíochtaí sonracha CO2 (athróg 

spleách) gach feithicle aonair i bhflít 

2021 an Aontais  

 

is ionann meánastaíochtaí2021 agus 

meánastaíochtaí sonracha CO2 gach 

feithicle nuachláraithe in 2021 de chuid 

na monaróirí sin a ríomhtar ina leith 

sprioc i leith astaíochtaí i gcomhréir le 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

pointe 4  

Is ionann TM agus meánmhais tástála i 

gcileagraim gach feithicle nuachláraithe 

de chuid an mhonaróra sa bhliain féilire 

ábhartha  

Is ionann TM0 agus an luach arna 

chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d) 

 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/90 

Leasú  90 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 – pointe 6.2.2. 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6.2.2. Ó 2030 ar aghaidh 6.2.2. Ó 2030 ar aghaidh  

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2030 + a2030 · (TM-TM0)  

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2030  

Agus is amhlaidh go bhfuil:  Agus is amhlaidh go bhfuil:  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2030 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.2  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2030 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.2  

is ionann a2030 agus 

 

 

i gcás inarb é:   

a2021  fána na líne dírí cúlchéimnithe arna 

bunú trí mhodh oiriúnaithe 

cúlchéimnithe línigh a chur i bhfeidhm ar 

mhais tástála (athróg mhínitheach) agus 

astaíochtaí sonracha CO2 (athróg 

spleách) gach feithicle aonair i bhflít 

2021 an Aontais  

 

is ionann meánastaíochtaí2021 agus 

meánastaíochtaí sonracha CO2 gach 

feithicle nuachláraithe in 2021 de chuid 

na monaróirí sin a ríomhtar ina leith 

sprioc i leith astaíochtaí i gcomhréir le 

pointe 4  

 

Is ionann TM agus meánmhais tástála i  
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

gcileagraim gach feithicle nuachláraithe de 

chuid an mhonaróra sa bhliain féilire 

ábhartha  

Is ionann TM0 agus an luach arna 

chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d) 

 

Or. en 



 

AM\1164031GA.docx  PE624.113v01-00 

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/91 

Leasú  91 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 – pointe 6.2.1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6.2.1. 2025 go 2029 6.2.1. 2025 go 2029 

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2025 + α  · (TM-TM0) 

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2025  

Agus is amhlaidh go bhfuil:  Agus is amhlaidh go bhfuil:  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2025 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.1  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2025 socraithe mar a chinntear i 

gcomhréir le pointe 6.1.1  

is ionann α agus a2025  i gcás ina mbeidh 

meánmhais tástála feithiclí nuachláraithe 

monaróra cothrom le nó níos ísle ná TM0 

arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d) agus a2021 i gcás ina mbeidh 

meánmhais tástála feithiclí nuachláraithe 

monaróra níos airde ná TM0 arna 

cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d),  

 

i gcás inarb ionann  

a2025 agus  

 

is ionann a2021 agus fána na líne dírí 

cúlchéimnithe arna bunú trí mhodh 

oiriúnaithe cúlchéimnithe línigh a chur i 

bhfeidhm ar mhais tástála (athróg 

mhínitheach) agus astaíochtaí sonracha 

CO2 (athróg spleách) gach feithicle 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

nuachláraithe i bhflít 2021 an Aontais  

is ionann meánastaíochtaí2021 agus 

meánastaíochtaí sonracha CO2 gach 

feithicle nuachláraithe in 2021 de chuid 

na monaróirí sin a ríomhtar ina leith 

sprioc i leith astaíochtaí i gcomhréir le 

pointe 4  

 

Is ionann TM agus meánmhais tástála i 

gcileagraim gach feithicle nuachláraithe 

de chuid an mhonaróra sa bhliain féilire 

ábhartha 

 

Is ionann TM0 agus an luach arna 

chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d)  

 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/92 

Leasú  92 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 – pointe 6.2.2 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6.2.2. Ó 2030 ar aghaidh 6.2.2. Ó 2030 ar aghaidh 

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2030 + α  · (TM-TM0) 

An sprioc thagartha i leith astaíochtaí 

sonracha = an sprioc le haghaidh fhlít uile 

an Aontais2030  

Agus is amhlaidh go bhfuil:  Agus is amhlaidh go bhfuil:  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2030socraithe mar a chinntear é i 

gcomhréir le pointe 6.1.2  

an sprioc le haghaidh fhlít uile an 

Aontais2030socraithe mar a chinntear é i 

gcomhréir le pointe 6.1.2  

is ionann α agus a2030 i gcás ina mbeidh 

meánmhais tástála feithiclí nuachláraithe 

monaróra cothrom le nó níos ísle ná TM0 

arna cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d) agus a2021 i gcás ina mbeidh 

meánmhais tástála feithiclí nuachláraithe 

monaróra níos airde ná TM0 arna 

cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d),  

 

agus is amhlaidh gurb ionann  

a2030 agus  

 

is ionann a2021 agus fána na líne dírí 

cúlchéimnithe arna bunú trí mhodh 

oiriúnaithe cúlchéimnithe línigh a chur i 

bhfeidhm ar mhais tástála (athróg 

mhínitheach) agus astaíochtaí sonracha 

CO2 (athróg spleách) gach feithicle 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

nuachláraithe i bhflít 2021 an Aontais  

is ionann meánastaíochtaí2021 agus 

meánastaíochtaí sonracha CO2 gach 

feithicle nuachláraithe in 2021 de chuid 

na monaróirí sin a ríomhtar ina leith 

sprioc i leith astaíochtaí i gcomhréir le 

pointe 4  

 

Is ionann TM agus meánmhais tástála i 

gcileagraim gach feithicle nuachláraithe 

de chuid an mhonaróra sa bhliain féilire 

ábhartha 

 

Is ionann TM0 agus an luach arna 

chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 

13(1)(d)  

 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

 

26.9.2018 A8-0287/93 

Leasú  93 

Rebecca Harms 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

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 50% 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 50% 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 

 

 


