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26.9/2018 A8-0287/94 

Leasú  94 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 42 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(42) In 2024, tá sé beartaithe 

athbhreithniú a dhéanamh ar an dul 

chun cinn a rinneadh faoin [Rialachán 

maidir le comhroinnt díchill agus faoin 

Treoir maidir le córas trádála 

astaíochtaí]. Is iomchuí, dá bhrí sin, 

éifeachtacht an Rialacháin seo sa bhliain 

chéanna a mheas chun measúnú 

comhordaithe comhleanúnach a dhéanamh 

ar na bearta arna gcur chun feidhme faoi 

na hionstraimí sin ar fad. 

(42) Is iomchuí measúnú a dhéanamh 

cheana féin in 2023 ar éifeachtacht an 

Rialacháin seo chun go bhféadfar 

measúnú tráthúil, trédhearcach, 

comhordaithe agus comhleanúnach a 

dhéanamh ar a chur chun feidhme agus ar 

an dul chun cinn atá déanta i dtreo na 

spriocanna atá leagtha síos a bhaint 

amach laistigh den amlíne atá socraithe, 

agus maidir le dul chun cinn atá bainte 

amach faoi Rialachán (AE) 2018/842 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle1a agus Treoir 2003/87/CE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle1b freisin. Ba cheart go 

measfaí roghanna sa measúnú freisin 

maidir le breoslaí inathnuaite a chur san 

áireamh chun spriocanna an Rialacháin 

sin a bhaint amach, agus ag an am 

céanna ag áirithiú comhleanúnachas leis 

an (Treoir maidir le húsáid fuinnimh ó 

fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn). 

 _______________ 

 1a Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint 

na hEorpa agus ón gComhairle an 

30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe 

bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás 

ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 

2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú 
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ar son na haeráide chun na gealltanais a 

tugadh faoi Chomhaontú Pháras a 

chomhlíonadh, agus lena leasaítear 

Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (IO L 156 

an 19.6.2018. lch. 26). 

 
1b Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena 

mbunaítear scéim i ndáil le trádáil lamháltas i gcomhair 

astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal 

agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO 

L 275, 25.10.2003, lch. 32). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/95 

Leasú  95 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 

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 

40 % 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 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 40 % 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 A8-0287/96 

Leasú  96 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 – fomhír 1 a (nua) 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Amhail ón 1 Eanáir 2030, beidh feidhm 

ag tagarmharc arb ionann é agus sciar 35 

% de dhíolacháin carranna nua paisinéirí 

agus feithiclí tráchtála éadroma nua sa 

mhargadh in 2030 maidir leis an sciar 

feithiclí astaíochtaí nialasacha agus 

astaíochtaí ísle, a dhéanfar a chinneadh i 

gcomhréir le pointe 6.3 de Chuid A 

d’Iarscríbhinn I agus pointe 6.3 de chuid 

B d’Iarscríbhinn I faoi seach. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/97 

Leasú  97 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 14 — mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. In 2024, cuirfidh an Coimisiún 

tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle i dtaobh a 

éifeachtaí agus atá an Rialachán seo, nuair 

is iomchuí, agus beidh ag gabháil léi togra 

maidir leis an Rialachán a leasú. Sa 

tuarascáil sin, déanfar a ionadaíoch agus 

atá luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus an 

ídithe fuinnimh arna gcinneadh i gcomhréir 

le Rialachán (AE) 2017/1151, úsáid 

feithiclí astaíochtaí ísle agus astaíochtaí 

nialasacha ar mhargadh an Aontais agus 

cur i bhfeidhm bonneagair athluchtúcháin 

agus athbhreoslúcháin arna thuairisciú faoi 

Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle29, déanfar an t-

ionadaíochas sin a mheas, inter alia, i dtaca 

le fíordhálaí domhanda. 

1. In 2023, cuirfidh an Coimisiún 

tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle i dtaobh a 

éifeachtaí agus atá an Rialachán seo, nuair 

is iomchuí, agus beidh ag gabháil léi togra 

maidir leis an Rialachán a leasú. Sa 

tuarascáil sin, déanfar a ionadaíche agus 

atá luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus an 

ídithe fuinnimh arna gcinneadh i gcomhréir 

le Rialachán (AE) 2017/1151, úsáid 

feithiclí astaíochtaí nialasacha agus 

astaíochtaí ísle ar mhargadh an Aontais, 

cur i bhfeidhm bonneagair athluchtaithe 

agus athbhreoslaithe arna thuairisciú faoi 

Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle29 agus tosca 

eacnamaíocha lena n-áirítear tionchar ar 

thomhaltóirí a bhreithniú. Sa tuarascáil 

déanfaidh an Coimisiún roghanna a 

mheas maidir le rannchuidiú breoslaí 

inathnuaite inbhuanaithe chun críche 

spriocanna an Rialacháin seo a bhaint 

amach a chur san áireamh, agus 

déanfaidh sé togra a dhéanamh i gcás 

inarb iomchuí. 

__________________ __________________ 

29 Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 22 

29 Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 22 
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Deireadh Fómhair 2014 maidir le 

bonneagar breoslaí malartacha a úsáid (IO 

L 307, 28.10.2014, lch. 1). 

Deireadh Fómhair 2014 maidir le 

bonneagar breoslaí malartacha a úsáid (IO 

L 307, 28.10.2014, lch. 1). 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/98 

Leasú  98 

Nils Torvalds, Jozo Radoš 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 6.4 — mír 4 — fomhír 3 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

15 % sna blianta ó 2025 agus 2029 agus 30 

% ó 2030 ar aghaidh. 

x ionann le 20 % sna blianta ó 2025 agus 

2029 agus 35 % ó 2030 ar aghaidh. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/99 

Leasú  99 

Nils Torvalds, Jozo Radoš, Dominique Riquet 

thar ceann Ghrúpa ALDE 

 

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 6.3.2 — mír 4 — fomhír 3 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

x 30% x ionann le 35 % 

Or. en 

 

 


