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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0336/31 

Leasú  31 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 25 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(25) Ba cheart an chumhacht chun 

gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 

hAirteagal 290 den Chonradh a 

tharmligean chuig an gCoimisiún chun 

monarú agus úsáid mar shubstaint 

idirmheánach córais iata atá teoranta de 

réir suímh a cheadú i gcás substaint a 

liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn I nó i 

gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis 

an Rialachán seo, más iomchuí, chun 

teorainneacha tiúchana a leagan síos i gcás 

substainte chun críocha Iarscríbhinn IV 

agus Iarscríbhinn V agus chun na 

hIarscríbhinní a ghabhann leis an 

Rialachán seo a leasú chun iad a chur in 

oiriúint d'aon athrú ar an liosta de 

shubstaintí a leagtar amach sna 

hIarscríbhinní a ghabhann leis an 

gCoinbhinsiún nó leis an bPrótacal agus 

chun iontrálacha nó forálacha atá sna 

hIarscríbhinní a ghabhann leis an 

Rialachán seo cheana a choigeartú chun iad 

a chur in oiriúint don dul chun cinn 

eolaíoch agus teicniúil. 

(25) Ba cheart an chumhacht chun 

gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 

hAirteagal 290 den Chonradh a 

tharmligean chuig an gCoimisiún chun 

bearta breise a ghlacadh a bhaineann le 

bainistiú dramhaíola, chun sonrú a 

dhéanamh ar an bhfaisnéis íosta atá le 

soláthar ag na Ballstáit agus faireachán á 

dhéanamh acu ar chur chun feidhme an 

Rialacháin seo, chun monarú agus úsáid 

mar shubstaint idirmheánach córais iata atá 

teoranta de réir suímh a cheadú i gcás 

substaint a liostaítear i gCuid A 

d’Iarscríbhinn I nó i gCuid A 

d’Iarscríbhinn II a ghabhann leis an 

Rialachán seo, más iomchuí, chun 

teorainneacha tiúchana a leagan síos i gcás 

substainte chun críocha Iarscríbhinn IV 

agus Iarscríbhinn V agus chun na 

hIarscríbhinní a ghabhann leis an 

Rialachán seo a leasú chun iad a chur in 

oiriúint d’aon athrú ar an liosta substaintí a 

leagtar amach sna hIarscríbhinní a 

ghabhann leis an gCoinbhinsiún nó leis an 

bPrótacal agus chun iontrálacha nó 

forálacha atá sna hIarscríbhinní a ghabhann 

leis an Rialachán seo cheana a choigeartú 

chun iad a chur in oiriúint don dul chun 

cinn eolaíoch agus teicniúil. 

Or. en 
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(Nasctha le leasuithe an údair chéanna ar Airteagail 7(6) agus 13(5).) 

Réasúnú 

Maidir le bearta breise a ghlacadh a bhaineann le bainistiú dramhaíola agus sonrú breise ar 

fhaisnéis íosta atá le soláthar ag na Ballstáit agus faireachán á dhéanamh acu ar chur chun 

feidhme an Rialacháin seo, ba cheart an méid sin a ghlacadh trí ghníomhartha tarmligthe, 

toisc go ndéanann siad an gníomh bunaidh a fhorlíonadh. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

8.11.2018 A8-0336/32 

Leasú  32 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 28 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(28) Chun coinníollacha 

aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an 

Rialachán seo a chur chun feidhme, ba 

cheart cumhachtaí cur chun feidhme a 

thabhairt don Choimisiún chun bearta 

breise a ghlacadh i ndáil le bainistiú 

dramhaíola agus chun an fhaisnéis íosta 

a shonrú a bheidh le soláthar ag na 

Ballstáit agus faireachán á dhéanamh ar 

chur chun feidhme an Rialacháin seo. Ba 

cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i 

gcomhréir le Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle29. 

scriosta 

_________________  

29 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena 

leagtar síos na rialacha agus na 

prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 

na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar 

fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme 

ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, 

lch. 13). 

 

Or. en 

(Nasctha le leasuithe an údair chéanna ar Airteagal 7(6) agus 13(5).) 
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Réasúnú 

Ba cheart an tsaincheist seo a ghlacadh trí ghníomhartha tarmligthe, toisc go ndéanann siad 

an gníomh bunaidh a fhorlíonadh. 
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8.11.2018 A8-0336/33 

Leasú  33 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 7 – mír 6 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

6. Féadfaidh an Coimisiún, más 

iomchuí, agus ag cur san áireamh dó 

forbairtí teicniúla agus treoirlínte agus 

cinntí idirnáisiúnta ábhartha agus aon 

údaruithe arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an 

údarás inniúil arna ainmniú ag an mBallstát 

sin i gcomhréir le mír 4 agus le 

hIarscríbhinn V, bearta breise a ghlacadh 

trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, bearta 

a bhaineann le cur chun feidhme an 

Airteagail seo. Go háirithe, féadfaidh an 

Coimisiún an fhaisnéis atá le cur isteach ag 

na Ballstáit i gcomhréir le mír 4(b)(iii) a 

shonrú. Déanfar na bearta sin a 

chinneadh i gcomhréir leis an nós 

imeachta comhairleach a leagtar síos in 

Airteagal 20(2). 

6. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 

chun bearta breise a ghlacadh a 

bhaineann le cur chun feidhme an 

Airteagail seo, ag cur san áireamh forbairtí 

teicniúla agus treoirlínte agus cinntí 

idirnáisiúnta ábhartha agus aon údaruithe 

arna ndeonú ag Ballstát, nó ag an údarás 

inniúil arna ainmniú ag an mBallstát sin i 

gcomhréir le mír 4 agus le hIarscríbhinn V. 

Go háirithe, féadfaidh an Coimisiún an 

fhaisnéis atá le cur isteach ag na Ballstáit i 

gcomhréir le mír 4(b)(iii) a shonrú. 

Or. en 

Réasúnú 

Trí bhearta breise [!] a ghlacadh maidir le bainistiú dramhaíola, déantar forlíonadh ar 

ghnéithe neamh-riachtanacha an ghnímh bunaidh agus ba cheart iad a ghlacadh trí 

ghníomhartha tarmligthe dá bhrí sin. Trí theorainn a chur le cumhachtú Airteagal 7(6) chun 

nach gcumhdaítear ach an fhormáid ghaolmhar, mar a ghlac ENVI in AM 14, cuirtear 

teorainn mhíchuí ar chumhachtú an Choimisiúin. Bheadh sé díréireach gá a bheith ann le 

gnáthnós imeachta reachtach chun bearta breise den chineál sin a ghlacadh. 
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8.11.2018 A8-0336/34 

Leasú  34 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 13 – mír 5 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Féadfaidh an Coimisiún 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena 

sonrófar a thuilleadh an fhaisnéis íosta 

nach mór a sholáthar i gcomhréir le mír 1, 

lena n-áirítear sainiú táscairí, 

léarscáileanna agus forléargais na 

mBallstát dá dtagraítear i mír 1(f). Glacfar 

na gníomhartha cur chun feidhme sin i 

gcomhréir leis an nós imeachta 

comhairleach dá dtagraítear in 

Airteagal 20(2). 

5. Tugtar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 

ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 18 

chun a thuilleadh sonrú a dhéanamh ar 

an bhfaisnéis íosta nach mór a sholáthar i 

gcomhréir le mír 1, lena n-áirítear sainiú 

táscairí, léarscáileanna agus forléargais na 

mBallstát dá dtagraítear i mír 1(f). 

Or. en 

Réasúnú 

Trí bhearta breise [!] a ghlacadh maidir leis an bhfaisnéis íosta atá le soláthar chun 

faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme, déantar forlíonadh ar ghnéithe neamh-

riachtanacha an ghnímh bunaidh agus ba cheart iad a ghlacadh trí ghníomhartha tarmligthe 

dá bhrí sin. Trí theorainn a chur le cumhachtú Airteagal 13(5) chun nach gcumhdaítear ach 

an fhormáid ghaolmhar, mar a ghlac ENVI in AM 21, cuirtear teorainn mhíchuí ar 

chumhachtú an Choimisiúin. Bheadh sé díréireach gá a bheith ann le gnáthnós imeachta 

reachtach chun sonraíochtaí breise den chineál sin a ghlacadh. 
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8.11.2018 A8-0336/35 

Leasú  35 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 18 – mír 3 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 

an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí 

dá dtagraítear in Airteagal 4(3), in 

Airteagal 7(5) agus in Airteagal 15 a 

chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh 

chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a 

chur le tarmligean na cumhachta atá 

sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh 

éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an 

chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 

sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 

bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 

i bhfeidhm cheana. 

3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó 

an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 

dtagraítear in Airteagal 4(3), 7(5), 7(6), 

13(5) agus (15) a chúlghairm aon tráth. 

Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 

dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na 

cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. 

Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú 

an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar 

sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do 

bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá 

i bhfeidhm cheana. 

Or. en 

Réasúnú 

Leasú iarmhartach atá nasctha le leasuithe an údair chéanna maidir le hAirteagail 7(6) agus 

13(5). 
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8.11.2018 A8-0336/36 

Leasú  36 

Bas Eickhout 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0336/2018 

Julie Girling 

Truailleáin orgánacha mharthanacha 

(COM(2018)0144 – C8-0124/2018 – 2018/0070(COD)) 

 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 20 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. I gcás ina ndéanfar tagairt don 

mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de 

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 , . 

scriosta 

Or. en 

Réasúnú 

Leasú iarmhartach atá nasctha le leasuithe an údair chéanna maidir le hAirteagail 7(6) agus 

13(5). 

 


