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17.10.2018 A8-0321/82 

Leasú  82 

Andrzej Grzyb 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 

Treoir 2009/33/CE 

Airteagal 5 – mír 1 b (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

  1b. Feithiclí iompair de bhóthar a 

tháirgeann monaróirí atá bunaithe i dtríú 

tíortha nach bhfuil rochtain ag monaróirí 

an Aontais ann ar thairiscintí i dtaca le 

soláthar poiblí chun feithiclí iompair de 

bhóthar a cheannach, a glacadh ar cíos 

nó a fhruilcheannach, ní dhéanfar iad a 

chomhaireamh i dtreo na spriocanna 

íosta soláthair a leagtar amach i dTábla 4 

agus i dTábla 5 san Iarscríbhinn a bhaint 

amach. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Leasú  83 

Andrzej Grzyb 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 9 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(9) Áiritheofar go gcumhdófar gach 

cleachtas soláthair ábhartha ach raon 

feidhme na Treorach a leathnú trí 

chleachtais a chur ar áireamh amhail 

feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos agus a 

fhruilcheannach, chomh maith le conarthaí 

do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, 

seirbhísí sainchuspóireacha iompair 

phaisinéirí de bhóthar, iompar 

neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú 

busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon 

le seirbhísí sonracha poist agus 

cúiréireachta agus seirbhísí bailithe 

dramhaíola. 

(9) Áiritheofar go gcumhdófar gach 

cleachtas soláthair ábhartha ach raon 

feidhme na Treorach a leathnú trí 

chleachtais a chur ar áireamh amhail 

feithiclí a léasú, a ghlacadh ar cíos agus a 

fhruilcheannach, chomh maith le conarthaí 

do sheirbhísí iompair phoiblí de bhóthar, 

seirbhísí sainchuspóireacha iompair 

phaisinéirí de bhóthar, iompar 

neamhsceidealta paisinéirí agus fruiliú 

busanna agus cóistí fara tiománaí mar aon 

le seirbhísí sonracha poist agus 

cúiréireachta agus seirbhísí bailithe 

dramhaíola. Níor cheart go gceadófaí 

pionóis ar fhorais nach n-urramaítear na 

tairsí murar féidir iad a chomhlíonadh de 

bharr nach bhfuil fáil ar fheithiclí 

inmhargaidh atá iontaofa go teicniúil i 

gcomhréir le caighdeáin AE nó de bharr 

éileamh iomarcach na bhfeithiclí sin. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Leasú  84 

Andrzej Grzyb 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Togra le haghaidh Treorach 

Aithris 10 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (10) Tá tacaíocht fhorleathan ann i 

measc páirtithe leasmhara tábhachtacha 

do shainmhíniú ar fheithiclí glana ina 

gcuirfear san áireamh ceanglais maidir le 
gáis cheaptha teasa agus astaíochtaí 

truailleán aeir ó fheithiclí saothair éadroim 

agus tromshaothair a laghdú. Chun a 

áirithiú go mbeidh dreasachtaí 

leordhóthanacha ann chun tacú le glacadh 

feithiclí astaíochtaí ísle agus feithiclí 

astaíochtaí nialasacha sa mhargadh san 

Aontas, ba cheart forálacha dá soláthar 

poiblí faoin leasú seo a ailíniú le forálacha 

reachtaíocht an Aontais maidir le 

feidhmíocht carranna agus veaineanna i 

dtaobh astaíochtaí CO2 don tréimhse tar 

éis 202026. Leis an ngníomhaíocht a 

dhéanfar faoin Treoir leasaithe, cuirfear le 

comhlíonadh cheanglais na gcaighdeán sin. 

Is féidir le cur chuige níos uaillmhianaí i 

leith an tsoláthair phoiblí spreagadh breise 

tábhachtach a thabhairt don mhargadh. 

 (10) Ba cheart go rannchuideodh an 

Treoir leasaithe seo le hastaíochtaí 

truailleán aeir agus gás ceaptha teasa ó 

fheithiclí saothair éadroim agus 

tromshaothair a laghdú. Chun a áirithiú go 

mbeidh dreasachtaí leordhóthanacha ann 

chun tacú le glacadh feithiclí astaíochtaí 

ísle agus feithiclí astaíochtaí nialasacha sa 

mhargadh san Aontas, ba cheart forálacha 

dá soláthar poiblí faoin leasú seo a ailíniú 

le forálacha reachtaíocht an Aontais. 

Thairis sin, tá sé mar aidhm ag an Treoir 

leasaithe seo, inter alia, iompar de 

bhóthar atá glan a chur chun cinn, atá 

mar aidhm freisin ag Treoir 2014/94/AE. 

Dá thoradh sin, is gá an sainmhíniú ar 

fheithicil ghlan a ailíniú le forálacha 

Threoir 2014/94/AE. Cruthófar leis an 

ailíniú sin intuarthacht agus cobhsaíocht 

fhadtéarmach i ndlí an Aontais agus 

tabharfar cosaint d’infheistíochtaí atá 

déanta cheana i mbonneagar breoslaí 

malartacha. Leis an Treoir leasaithe, 

rannchuideofar freisin le bonneagar 

breoslaí malartacha a úsáid tuilleadh, 

agus chomh maith leis sin le go mbeadh 

feithiclí ag comhlíonadh cheanglais na 

gcaighdeán is deireanaí maidir le 

hastaíochtaí truailleán aeir agus gás 

ceaptha teasa. Is féidir le cur chuige níos 
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uaillmhianaí i leith an tsoláthair phoiblí 

spreagadh breise tábhachtach a thabhairt 

don mhargadh. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Leasú  85 

Andrzej Grzyb 

thar ceann Ghrúpa PPE 

 

Tuarascáil A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Togra le haghaidh Treorach 

Iarscríbhinn I – fonóta tar éis thábla 4  

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

*Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí 

óna sceithphíopaí, déanfar iad a 

chomhaireamh mar fheithicil amháin lena 

gcuirtear leis an sainordú. Gach feithicil 

eile lena gcomhlíontar ceanglais Thábla 2 

san iarscríbhinn seo, déanfar iad a 

chomhaireamh mar 0.5 feithicil lena 

gcuirtear leis an sainordú. 

*Feithiclí nach scaoiltear aon astaíochtaí 

óna sceithphíopaí, déanfar iad a 

chomhaireamh mar fheithicil amháin lena 

gcuirtear leis an sainordú. Feithiclí 

astaíochtaí ísle agus feithiclí lena n-

úsáidtear gás nádúrtha, ar choinníoll go 

bhfeidhmítear iad go hiomlán le 

bithmheatán, rud ar cheart é a chruthú le 

conradh soláthair bithmheatáin nó le 

modhanna eile rochtana ar 

bhithmheatán, déanfar iad a 

chomhaireamh mar 0.66 feithicil lena 

gcuirtear leis an sainordú. *Áireofar gach 

feithicil ghlan eile mar 0.5 feithicil lena 

gcuirtear leis an sainordú. 

Or. en 

 

 


