
AL\1196191GA.docx PE644.992v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia
An Cathaoirleach

9.1.2020

An tUasal Antonio Tajani
An Cathaoirleach
An Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
AN BHRUISÉIL

Ábhar: Tuairim maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe 
na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an 
Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 
(2018/0427(NLE))

A Chathaoirligh,

Faoin nós imeachta dá dtagraítear thuas, iarradh ar an gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia tuairim a chur faoi bhráid do choiste. Ag a 
chruinniú an 6 Samhain 2019, chinn an coiste an tuairim a sheoladh i bhfoirm litreach.

Bhreithnigh an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 
an t-ábhar ag a chruinniú ar 21 Eanáir 2020. Ag an gcruinniú sin1, chinn sé a iarraidh ar an 
gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a 
ionchorprú ina thairiscint i gcomhair rúin:

Le dea-mhéin,

Pascal Canfin

1 Bhí na daoine seo a leanas i láthair ag an vótáil chríochnaitheach: XXX (Cathaoirleach), XXX (Leas-
Chathaoirleach), xx (Leas-Chathaoirleach), xxx (Rapóirtéir don tuairim), xxx, xxx (in ionad xxx), xxx (in ionad 
xxx de bhun Rial 209(7)), xxxx agus xxx.
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MOLTAÍ

1. Measann an Coiste gur saincheist é Brexit a bhfuil impleachtaí doimhne agus 
fadtéarmacha aige i gcás AE agus an Ríocht Aontaithe araon. Bhí saincheisteanna a 
bhaineann le sláinte phoiblí, sábháilteacht bia agus an comhshaol i lár an aonaigh ó thaobh 
na caibidlíochta de agus sa díospóireacht phoiblí a bhí ann maidir le tarraingt siar na 
Ríochta Aontaithe. I bhfianaise na n-ábhar imní sin, bhí ENVI ag coimeád súil ghéar ar na 
caibidlíochtaí. 

2. Fáiltíonn ENVI roimh an bhfíoras go bhfuil bunchuspóir an Chomhaontaithe um 
Tharraingt Siar, arna leasú, fós ag rannchuidiú le síocháin a chaomhnú ar oileán na 
hÉireann agus le Comhaontú Aoine an Chéasta a choimeád slán agus a choimirciú, go 
háirithe trí theorainn chrua a sheachaint agus geilleagar uile-oileánda a chosaint. 
Áirithíonn an comhaontú freisin go mbreathnaítear ar oileán na hÉireann mar eintiteas 
comhshaoil aonair agus go bhfuil caighdeáin chomhshaoil á gcaomhnú ar an dá thaobh de 
theorainn dhofheicthe. Ó dhearcadh ENVI de, tá sé seo thar a bheith tábhachtach, mar go 
n-áirítear an comhshaol agus an tsláinte sna réimsí comhaontaithe de chomhar Thuaidh-
Theas atá i gComhaontú Aoine an Chéasta.

3. Molann ENVI an aontacht a thaispeáin AE le linn na gcaibidlíochtaí go léir agus an 
iarracht a rinne sé chun na hiarmhairtí díobhálacha a bheadh ag tarraingt siar gan 
chomhaontú a sheachaint; fáiltíonn ENVI roimh an bhfíoras gur thángthas ar comhaontú, 
ach tugann sé dá aire nach dtugann an comhaontú reatha ráthaíocht ar bith i dtaobh 
comhshocraíochtaí lena rialaítear an ghaolmhaireacht sa todhchaí idir an Ríocht Aontaithe 
–  gan Tuaisceart Éireann ar áireamh inti – agus AE27 ag deireadh na hidirthréimhse ar an 
31 Nollaig 2020. Cé go bhfuil an fhéidearthacht ann síneadh a chur ar leis an 
idirthréimhse, beidh ar rialtas na Ríochta Aontaithe iarraidh a dhéanamh ina leith sin 
roimh mhí an Mheithimh 2020.

4. Tugann ENVI dá aire gurb é an cás atá ann tar éis cúlstop ar fud na Ríochta Aontaithe a 
bhaint as an gComhaontú ná go bhfuil forálacha ceangailteacha comhshaoil áirithe tar éis 
titim ar lár freisin; tugann ENVI dá aire go háirithe nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag na 
clásail neamh-chúlchéimnithe i gcomhthéacs chosaint an chomhshaoil. Níl prionsabail 
chomhshaoil seanbhunaithe de chuid AE, amhail prionsabal an réamhchúraim nó an 
prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as, sa Phrótacal athbhreithnithe a 
thuilleadh.

5. Bhí cúlstop ar fud na Ríochta Aontaithe ina treoir freisin don Aontas agus don Ríocht 
Aontaithe na bearta is gá a dhéanamh chun a gcuid gealltanas faoi seach i leith 
comhaontuithe idirnáisiúnta a chomhlíonadh chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, lena 
n-áirítear na iad sin lena ndéantar Creat-Choinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe ar an Athrú 
Aeráide (UNFCCC) a chur chun feidhme, amhail Comhaontú Pháras 2015. Cé go bhfuil 
tagairt do Chomhaontú Pháras sa Dearbhú Polaitiúil, níl an tagairt sin anois sa Phrótacal 
athbhreithnithe.

6. Thairis sin, cinneadh sa Phrótacal bunaidh gur cheart don Ríocht Aontaithe córas 
praghsála carbóin a chur chun feidhme ag a mbeadh, ar a laghad, an éifeachtacht agus an 
raon feidhme céanna agus atá ag Scéim AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí agus bhí foráil 
ann a bhí á chur de cheangal ar an Ríocht Aontaithe córas trédhearcach a chur chun 
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feidhme trína ndéanfaidh comhlacht neamhspleách agus cuí-acmhainnithe  faireacháin, 
tuairisciú, formhaoirseacht agus forfheidhmiú, ar an leibhéal náisiúnta, ar a cuid 
oibleagáidí. Tá na forálacha sin bainte amach anois freisin. 

7. Tugann ENVI dá aire freisin i dtaca leis an gcéad eagrán den Phrótacal, go raibh 
cumhacht le tabhairt do Chomhchoiste, a bheadh comhdhéanta d’ionadaithe ó AE agus ón 
Ríocht Aontaithe agus a bheadh freagrach as cur chun feidhme an Chomhaontaithe, chun 
cinntí a ghlacadh lena ndéanfaí gealltanais íosta a leagan síos maidir le hastaíochtaí 
náisiúnta truailleán áirithe san aer a laghdú, maidir leis an uasmhéid sulfair i mbreoslaí 
muirí agus maidir leis na teicnící is fearr atá ar fáil, lena n-áirítear teorainnluachanna 
astaíochtaí, i dtaca le hastaíochtaí tionsclaíocha. I gcás díospóidí maidir le léirmhíniú agus 
cur chun feidhme na bhforálacha comhshaoil, d’fhéadfaí an t-ábhar a chur faoi bhráid an 
Chomhchoiste. Níl feidhm ag na forálacha sin a thuilleadh. 

8. Sa bhreis air sin, tugann ENVI dá aire i dtaobh na coda sa Dearbhú Polaitiúil 
athbhreithnithe a bhaineann le Cothrom na Féinne atá dírithe ar iomaíocht éagórach a 
sheachaint, go bhfuil friotal teanga níos láidre inti i dtaobh comhchaighdeáin arda atá 
infheidhme in AE agus sa Ríocht Aontaithe a chomhlíonadh ag deireadh na hidirthréimhse 
agus ansin, inter alia, caighdeáin chomhshaoil ar ardleibhéal a choimeád. Beidh ar AE 
agus an Ríocht Aontaithe a áirithiú go mbeidh na hardchaighdeáin sin á gcoimeád amach 
anseo i bhfianaise gur doiciméad neamhcheangailteach atá sa Dearbhú Polaitiúil, agus 
gurb ann don fhéidearthacht go bhféadfadh an Ríocht Aontaithe comhshocruithe a 
dhéanamh sa todhchaí le tríú tíortha ag a bhfuil caighdeáin níos ísle; tugann sé ar aire go 
mbeadh forálacha láidre i dtaca le cothrom na Féinne ag teastáil i gcás daingniú ar aon 
Chomhaontú Saorthrádála sa todhchaí leis an Ríocht Aontaithe, rud a bheidh á 
ghrinnscrúdú ag Coiste ENVI. 

9. Molann sé go láidir go mbeadh sé mar aidhm ag AE agus an Ríocht Aontaithe comhoibriú 
chomh dlúth agus is féidir le chéile ó thaobh an bheartais chomhshaoil de, rud a 
chiallaíonn go hidéalach gur cheart go mbeadh an Ríocht Aontaithe páirteach i ngach aon 
ionstraim bheartais sa réimse seo amach anseo.

10. Iarrann sé go háirithe go dtabharfar isteach gníomhaíochtaí spriocdhírithe chun rochtain 
leanúnach agus mhear ar chógais shábháilte agus feistí leighis d’othair a áirithiú, lena n-
áirítear soláthar slán agus comhsheasmhach ar raidiseatóip. Chun sábháilteacht othar a 
áirithiú, ba cheart go n-oibreoidh AE agus an Ríocht Aontaithe i dtreo aitheantas 
frithpháirteach ar cháilíochtaí gairmiúla chun saorghluaiseacht gairmithe leighis a áirithiú.

Measann  Coiste ENVI gur ríthábhachtach é go dtabharfar aird chuí ar a thuairimí agus ar a 
ábhair imní, agus go dtabharfar aghaidh orthu, agus, dá bhrí sin, iarrann sé ar Choiste AFCO, 
mar an coiste atá freagrach, a seasamh mar a leagtar amach thuas a chur san áireamh. 

Iarann Coiste ENVI ar Choiste AFCO, mar an coiste atá freagrach, a mholadh don 
Pharlaimint a toiliú a thabhairt don dréacht-Chinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i 
gcrích an Chomhaontaithe maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach.


