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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar an dréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a 
leasú le dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina 
sonraítear an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina 
sonraítear an fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a 
leasú.

Leasuithe ó Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs chomhdhlúite

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i 
dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) 
agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2019)0208),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0009/2019),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an … 1,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 
an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia (A9-0000/2019),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

1 IO C ... / Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) De réir a chéile, tá géaraithe go mór 
ar na ceanglais chineálcheadaithe a 
bhaineann le hastaíochtaí ó 
mhótarfheithiclí trí chaighdeáin Euro a 
thabhairt isteach agus a athbhreithniú dá 
éis sin. Cé go bhfuil laghduithe móra 
bainte amach ag feithiclí i gcoitinne ó 
thaobh astaíochtaí na dtruailleán rialáilte 
de, níorbh amhlaidh cás na n-astaíochtaí 
NOx ó innill díosail ná cáithníní ó innill 
ghásailín insteallta dhírigh, arna suiteáil i 
bhfeithiclí saothair éadroim go háirithe. Is 
gá, dá bhrí sin, bearta a dhéanamh chun an 
scéal sin a réiteach.

(3) De réir a chéile, tá géaraithe go mór 
ar na ceanglais chineálcheadaithe a 
bhaineann le hastaíochtaí ó 
mhótarfheithiclí trí chaighdeáin Euro a 
thabhairt isteach agus a athbhreithniú dá 
éis sin. Cé go bhfuil laghduithe móra 
bainte amach ag feithiclí i gcoitinne ó 
thaobh astaíochtaí na dtruailleán rialáilte 
de, níorbh amhlaidh cás na n-astaíochtaí 
NOx ó innill díosail ná cáithníní ó innill 
ghásailín insteallta dhírigh, arna suiteáil i 
bhfeithiclí saothair éadroim go háirithe. Is 
gá, dá bhrí sin, bearta a dhéanamh chun an 
cás sin a réiteach.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Le Rialachán (AE) 2016/64621 
tugadh isteach na dátaí a chuirfear an nós 
imeachta tástála RDE i bhfeidhm, chomh 
maith leis na critéir chomhlíontachta le 
haghaidh RDE. Chun na críche sin, 
úsáideadh fachtóirí comhréireachta a 
bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith 
chun aird a thabhairt ar 
neamhchinnteachtaí staitistiúla agus 
teicniúla na dtomhas a rinneadh trí bhíthin 
Córais Iniompartha Tomhais Astaíochtaí 
(PEMS).

(6) Le Rialachán (AE) 2016/64621 
tugadh isteach na dátaí a chuirfear nós 
imeachta tástála RDE i bhfeidhm, chomh 
maith leis na critéir chomhlíontachta le 
haghaidh RDE. Chun na críche sin, tugadh 
isteach fachtóirí comhréireachta a 
bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith, 
lena n-áirítear lamháil earráide, chun aird 
a thabhairt ar neamhchinnteachtaí 
staitistiúla agus teicniúla na dtomhas a 
rinneadh trí bhíthin na gCóras Iniompartha 
chun Astaíochtaí a Thomhas (PEMS). Ba 
cheart idirdhealú soiléir a dhéanamh idir 
an fachtóir comhréireachta (CF) do na 
teorainneacha astaíochta agus an lamháil 
earráide a bhaineann le feistí.

_________________ _________________
21 Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún 
an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le 

21 Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún 
an 20 Aibreán 2016 lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 i dtaca le 
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hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí 
agus tráchtála (Euro 6) (IO L 109, 
26.04.2016, lch. 1).

hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí 
agus tráchtála (Euro 6) (IO L 109, 
26.04.2016, lch. 1).

Or. en

Réasúnú

Soiléiriú go gcuimsíonn an fachtóir comhréireachta caighdeáin Euro 5 agus Euro 6 de na 
teorainneacha astaíochta agus neamhchinnteachtaí tomhais breise arna dtabhairt isteach le 
trealamh PEMS.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Níor cheistigh an Chúirt 
Ghinearálta an chúis theicniúil atá leis na 
fachtóirí comhréireachta. Dá bhrí sin, agus 
ó tharla go bhfuil neamhréireacht ann fós 
idir na hastaíochtaí a thomhaistear le linn 
na fíorthiomána agus na hastaíochtaí a 
thomhaistear sa tsaotharlann, is iomchuí na 
fachtóirí comhréireachta a thabhairt 
isteach i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

(8) Níor cheistigh an Chúirt 
Ghinearálta an chúis theicniúil atá leis na 
fachtóirí comhréireachta. Dá bhrí sin, agus 
ó tharla go bhfuil neamhréireacht ann fós 
idir na hastaíochtaí a thomhaistear le linn 
na fíorthiomána agus na hastaíochtaí a 
thomhaistear sa tsaotharlann, is iomchuí a 
thabhairt isteach i Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 fachtóirí comhréireachta 
ina bhfuil an ceanglas go gcomhlíonfadh 
an fheithicil na teorainneacha astaíochta, 
nach bhféadfar a shárú, a leagtar amach i 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus 
lamháil earráid a thagann as 
neamhchinnteachtaí staitisticiúla agus 
teicniúla PEMS.

Or. en

Réasúnú

Soiléiriú go gcuimsíonn an fachtóir comhréireachta caighdeáin Euro 5 agus Euro 6 de na 
teorainneacha astaíochta is infheidhme agus neamhchinnteachtaí tomhais breise arna 
dtabhairt isteach le trealamh PEMS.

Leasú 4



PE644.883v01-00 8/15 PR\1194428GA.docx

GA

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun caoi a thabhairt do dhéantóirí 
ar na teorainneacha astaíochta Euro 6 a 
chomhlíonadh i gcomhthéacs nóis 
imeachta tástála RDE, ba cheart na critéir 
chomhlíontachta le haghaidh RDE a 
thabhairt isteach in dhá chéim. Le linn na 
chéad chéime, arna iarraidh sin don 
déantóir, ba cheart fachtóir comhréireachta 
a bheith i bhfeidhm, ach ní úsáidfear ach an 
fachtóir comhréireachta deiridh mar an 
dara céim. Ba cheart don Choimisiún na 
fachtóirí comhréireachta deiridh a 
choimeád faoi athbhreithniú i bhfianaise 
an dul chun cinn teicniúil.

(9) Chun gur féidir le déantóirí 
teorainneacha astaíochta Euro 6 a 
chomhlíonadh i gcomhthéacs nós imeachta 
tástála RDE, rinneadh na critéir 
chomhlíontachta le haghaidh RDE a 
thabhairt isteach in dhá chéim. Le linn na 
chéad chéime, arna iarraidh sin don 
déantóir, is féidir fachtóir comhréireachta a 
bheith i bhfeidhm, ach ní úsáidfear ach an 
fachtóir comhréireachta deiridh mar an 
dara céim. Ba cheart don Choimisiún an 
lamháil earráide a choigeartú anuas gach 
bliain chun na fachtóirí comhréireachta 
deiridh a ríomh mar thoradh ar cháilíocht 
fheabhsaithe an nós imeachta tomhais nó 
dul chun cinn teicniúil threalamh PEMS, 
ach amháin má thugann an Coimisiún 
údar cuí leis an gcúis nach féidir leis 
déanamh amhlaidh.

Or. en

Réasúnú

Soiléiriú go gcuimsíonn an fachtóir comhréireachta caighdeáin Euro 5 agus Euro 6 de na 
teorainneacha astaíochta agus neamhchinnteachtaí tomhais breise arna dtabhairt isteach le 
trealamh PEMS. Tá an lamháil earráide faoi réir athbhreithniú bliantúil agus déanfar 
athbhreithniú uirthi mar thoradh ar cháilíocht fheabhsaithe an nós imeachta nó an dul chun 
cinn teicniúil maidir le PEMS.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9 a) Ós rud é gur rialaigh Cúirt 
Ghinearálta an Aontais Eorpaigh gur 
cheart fachtóirí comhréireachta a 
ghlacadh tríd an ngnáthnós imeachta 
reachtach, tá sé mar aidhm leis an togra 



PR\1194428GA.docx 9/15 PE644.883v01-00

GA

reachtach seo na fachtóirí 
comhréireachta a aischur trí Rialachán 
(CE) Uimh. 715/2007 a leasú. Cé go 
ndéileáiltear sa togra seo leis an 
bhfachtóir comhréireachta, lena n-
áirítear an lamháil earráide, arna 
thabhairt isteach le trealamh PEMS, tá sé 
tábhachtach béim a chur air go bhfuiltear 
le déileáil le saincheist na gcaighdeán 
teorainneacha astaíochta i gcomhthéacs 
an togra atá beartaithe maidir le hiar-
Euro 6. Chun dul chun cinn a dhéanamh 
i dtreo ghlacadh na dteorainneacha 
astaíochta (iar-Euro 6) amach anseo, tá 
sé ríthábhachtach go dtíolacfadh an 
Coimisiún togra reachtach chun na 
críche sin a luaithe is féidir agus ar a 
dhéanaí faoi mhí an Mheithimh 2021 mar 
a d’fhógair an Coimisiún sa 
teachtaireacht uaidh an 11 Nollaig 2019 
dar teideal “An Comhaontú Glas don 
Eoraip”. Ní mór don Choimisiún aird 
chuí a thabhairt ar aon chaighdeáin arna 
bhforbairt ag an gCoiste Eorpach um 
Chaighdeánú (CEN) lena ndéantar 
measúnú ar fheidhmíocht PEMS maidir 
le tomhas NOx agus líon na gcáithníní.

Or. en

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú seo dáta a shocrú don obair atá ar bun ag an gCoimisiún 
Eorpach faoi láthair ar chaighdeáin teorainneacha astaíochta iar-Euro 6 agus ba cheart go 
gcuirfeadh sé san áireamh torthaí an Choiste Eorpaigh um Chaighdeánú (CEN TC301) 
maidir le dréacht-chaighdeán idirnáisiúnta chun measúnú a dhéanamh ar threalamh PEMS.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Le Conradh Liospóin tugadh deis 
don reachtóir cumhacht a tharmligean 
chuig an gCoimisiún chun gníomhartha 

(10) Le Conradh Liospóin tugadh deis 
don reachtóir cumhacht a tharmligean 
chuig an gCoimisiún chun gníomhartha 
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neamhreachtacha a bhfuil feidhm 
ghinearálta leo a ghlacadh chun eilimintí 
neamhriachtanacha áirithe de ghníomh 
reachtach a fhorlíonadh nó a leasú. I 
bprionsabal, freagraíonn na bearta is féidir 
a chumhdach le tarmligean cumhachtaí, dá 
dtagraítear in Airteagal 290(1) CFAE, 
dóibh sin a chumhdaítear leis an nós 
imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú 
a bhunaítear le hAirteagal 5a de 
Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle23 . 
Dá bhrí sin, tá sé riachtanach, na forálacha 
sin de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 
lena ndéantar foráil maidir le húsáid an 
nóis imeachta rialála lena ngabhann 
grinnscrúdú a chur in oiriúint 
d’Airteagal 290 CFAE.

neamhreachtacha a bhfuil feidhm 
ghinearálta leo a ghlacadh chun eilimintí 
neamhriachtanacha áirithe de ghníomh 
reachtach a fhorlíonadh nó a leasú. I 
bprionsabal, freagraíonn na bearta is féidir 
a chumhdach le tarmligean cumhachtaí, dá 
dtagraítear in Airteagal 290(1) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE), dóibh sin a 
chumhdaítear leis an nós imeachta rialála 
lena ngabhann grinnscrúdú a bhunaítear le 
hAirteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE 
ón gComhairle23. Dá bhrí sin, tá sé 
riachtanach, na forálacha sin de 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 lena 
ndéantar foráil maidir le húsáid an nóis 
imeachta rialála lena ngabhann grinnscrúdú 
a chur in oiriúint d’Airteagal 290 CFAE.

_________________ _________________
23 Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle 
an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na 
nósanna imeachta maidir le feidhmiú na 
gcumhachtaí cur chun feidhme arna 
dtabhairt don Choimisiún (IO L 184, 
17.7.1999, lch. 23).

23 Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle 
an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na 
nósanna imeachta maidir le feidhmiú na 
gcumhachtaí cur chun feidhme arna 
dtabhairt don Choimisiún (IO L 184, 
17.7.1999, lch. 23).

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Chun gur féidir leis an gCoimisiún 
a chion a dhéanamh le cuspóirí an Aontais 
ó thaobh cháilíocht an aeir de a bhaint 
amach agus le hastaíochtaí ó fheithiclí a 
laghdú, ba cheart an chumhacht 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) 
a tharmligean chuig an gCoimisiún i leith 
na rialacha mionsonraithe maidir leis na 
nósanna imeachta, na tástálacha agus na 

(11) Chun gur féidir leis an gCoimisiún 
a chion a dhéanamh le cuspóirí an Aontais 
ó thaobh cháilíocht an aeir de a bhaint 
amach agus le hastaíochtaí ó fheithiclí a 
laghdú, ba cheart an chumhacht 
gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 de CFAE a tharmligean 
chuig an gCoimisiún i leith na rialacha 
mionsonraithe maidir leis na nósanna 
imeachta, na tástálacha agus na ceanglais 
shonracha le haghaidh cineálcheadú. Ba 
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ceanglais shonracha le haghaidh 
cineálcheadú. Ba cheart a áireamh ar an 
tarmligean sin Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 a fhorlíonadh trí na 
rialacha athbhreithnithe sin agus ar na 
sraitheanna tástála a úsáidtear chun 
astaíochtaí a thomhas; na ceanglais le 
haghaidh chur chun feidhme an toirmisc ar 
úsáid feistí sáraithe a laghdaíonn 
éifeachtacht córas rialaithe astaíochtaí; na 
bearta is gá le haghaidh chur chun feidhme 
na hoibleagáide atá ar dhéantóir rochtain 
neamhshrianta chaighdeánaithe a chur ar 
fáil ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi 
chothabháil feithiclí; nós imeachta tomhais 
coigeartaithe do cháithníní a ghlacadh. Ba 
cheart a áireamh thairis sin ar an 
tarmligean Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 a leasú chun na fachtóirí 
comhréireachta deiridh a athbhreithniú 
chun íslithe chun an dul chun cinn teicniúil 
i PEMS a léiriú, agus na luachanna 
teorantacha atá bunaithe ar mhais na 
gcáithníní a athchalabrú agus luachanna 
teorantacha atá bunaithe ar líon na 
gcáithníní a thabhairt isteach. Tá sé 
ríthábhachtach an Coimisiún dul i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus na 
comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr. Thar gach ní, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile san am 
céanna le saineolaithe na mBallstát, agus 
beidh rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

cheart a áireamh ar an tarmligean sin 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a 
fhorlíonadh trí na rialacha athbhreithnithe 
sin agus ar na sraitheanna tástála a 
úsáidtear chun astaíochtaí a thomhas; na 
ceanglais le haghaidh chur chun feidhme 
an toirmisc ar úsáid feistí sáraithe a 
laghdaíonn éifeachtacht córas rialaithe 
astaíochtaí; na bearta is gá le haghaidh chur 
chun feidhme na hoibleagáide atá ar 
dhéantóir rochtain neamhshrianta 
chaighdeánaithe a chur ar fáil ar fhaisnéis 
faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí; 
agus nós imeachta tomhais coigeartaithe 
do cháithníní a ghlacadh. Ba cheart a 
áireamh thairis sin ar an tarmligean 
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a leasú 
chun an lamháil earráide agus an fachtóir 
comhréireachta deiridh a athbhreithniú 
anuas go bliantúil chun cáilíocht 
fheabhsaithe an nós imeachta tomhais nó 
an dul chun cinn teicniúil maidir le PEMS 
a léiriú, agus na teorainnluachanna atá 
bunaithe ar mhais na gcáithníní a 
athchalabrú agus teorainnluachanna atá 
bunaithe ar líon na gcáithníní a thabhairt 
isteach. Tá sé ríthábhachtach go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, 
lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, 
agus na comhairliúcháin sin a dhéanamh i 
gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos 
i gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr1a. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na 
ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

_________________
1a IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
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Or. en

Réasúnú

Tá an lamháil earráide faoi réir athbhreithniú bliantúil agus is féidir athbhreithniú a 
dhéanamh uirthi mar thoradh ar cháilíocht fheabhsaithe an nós imeachta nó an dul chun cinn 
teicniúil maidir le PEMS.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 a (nua)
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Airteagal 3 – mír 1 – pointe 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2a) I mír 1 d’Airteagal 3 cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach:
"18a. ciallaíonn ‘lamháil earráide’ 
paraiméadar lena gcuirtear san áireamh 
na neamhchinnteachtaí tomhais breise 
arna dtabhairt isteach le trealamh PEMS, 
atá faoi réir athbhreithniú bliantúil, agus 
ar a ndéanfar athbhreithniú mar thoradh 
ar cháilíocht fheabhsaithe an nós 
imeachta tomhais nó an dul chun cinn 
teicniúil.”

Or. en

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú seo an lamháil earráide a shainmhíniú, bunaithe ar 
Iarscríbhinn II 2.1.1 de Rialachán (AE) 2016/646 ón gCoimisiún.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Airteagal 14 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an Rialachán seo a leasú chun na (b) an Rialachán seo a leasú chun an 
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fachtóirí comhréireachta deiridh a 
bhaineann go sonrach le truailleáin ar leith 
agus a leagtar amach i dTábla 2a 
d’Iarscríbhinn I a chur in oiriúint do dhul 
chun cinn teicniúil.;

lamháil earráide agus na fachtóirí 
comhréireachta deiridh a bhaineann go 
sonrach le truailleáin ar leith agus a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I a chur 
in oiriúint don dul chun cinn teicniúil.;

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Iarscríbhinn I – tábla 2a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Fachtóirí Comhréireachta Astaíochtaí Fíorthiomána

Ocsaídí 
nítrigine 
(NOx)

Líon 
cáithníní 
(LC)

Aonocsaí
d 
charbóin 
(CO) (1)

Lánhidreacarb
óin (THC)

Lánhidreacarbó
in agus ocsaídí 
nítrigine le 
chéile THC + 
NOx)

CF 
truailleán-
deiridh (2) 

1,43 1,5 - - -

CF 
truailleán-
sealadach 
(3)

2,1 1,5 - - -

(1) Déanfar astaíochtaí CO a thomhas agus a thaifeadadh i gcás gach tástála RDE.
(2) Is é CF truailleán-deiridh an fachtóir comhréireachta a úsáidtear chun a shuí an bhfuil na teorainneacha 
astaíochta Euro 6 á gcomhlíonadh trí aird a thabhairt ar na neamhchinnteachtaí teicniúla a ghabhann le 
húsáid na gCóras Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS).
(3) Is é CF truailleán-sealadach an fachtóir comhréireachta sealadach a fhéadfar a úsáid arna iarraidh sin don 
déantóir de rogha ar CF truailleán-deiridh le linn tréimhse cúig bliana agus ceithre mhí tar éis na ndátaí a 
shonraítear in Airteagal 10(4) agus (5).”.

Leasú

Fachtóirí Comhréireachta Astaíochtaí Fíorthiomána

Ocsaídí 
nítrigine 

Líon 
cáithníní 

Aonocsaí
d charbóin 

Lánhidreacarb
óin (THC)

Lánhidreacarbó
in agus ocsaídí 
nítrigine le 
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(NOx) (LC) (CO) (1) chéile THC + 
NOx)

CF 
truailleán-
deiridh (2) 

1 + 
lamháil 
earráide 
(lamháil
=[0,43]*
)

1 + 
lamháil 
earráide 
(lamháil 
= 0,5)

- - -

CF 
truailleán-
sealadach 
(3)

2,1 1,5 - - -

* Le hathbhreithniú anuas ar bhonn mheasúnú an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde atá ar tí tarlú
(1) Déanfar astaíochtaí CO a thomhas agus a thaifeadadh i gcás gach tástála RDE.
(2) Is é CF truailleán-deiridh an fachtóir comhréireachta a úsáidtear chun a shuí an bhfuil na teorainneacha 
astaíochta Euro 6 á gcomhlíonadh trí aird a thabhairt ar na neamhchinnteachtaí teicniúla a ghabhann le 
húsáid na gCóras Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS). Dá bhrí sin, déantar é a shloinneadh mar 1 
+ lamháil earráide.
(3) Is é CF truailleán-sealadach an fachtóir comhréireachta sealadach a fhéadfar a úsáid arna iarraidh sin don 
déantóir de rogha ar CF truailleán-deiridh le linn tréimhse cúig bliana agus ceithre mhí tar éis na ndátaí a 
shonraítear in Airteagal 10(4) agus (5).”.

Or. en

Réasúnú

Soiléiriú go gcuimsíonn an fachtóir comhréireachta caighdeáin Euro 5 agus Euro 6 de na 
teorainneacha astaíochta agus neamhchinnteachtaí tomhais breise arna dtabhairt isteach le 
trealamh PEMS.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 13 Nollaig 2018, rinne Cúirt Ghinearálta an Aontais Eorpaigh Rialachán (AE) 2016/646 ón 
gCoimisiún a neamhniú go páirteach. Cuirtear in iúl sa bhreithiúnas1 nach raibh aon chumhacht 
ag an gCoimisiún Eorpach fachtóirí comhréireachta a thabhairt isteach a úsáidtear chun 
measúnú a dhéanamh ar na teorainneacha astaíochta a bheith á gcomhlíonadh ag an bhfeithicil 
le linn tástáil astaíochtaí fíorthiomána (RDE) díreach trína chuid cumhachtaí cur chun feidhme 
a úsáid chun leasú a dhénamh ar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 maidir le cineálcheadú 
mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus 
Euro 6). Ós rud é gur rialaigh an Chúirt gur cheart fachtóirí comhréireachta a ghlacadh tríd an 
ngnáthnós imeachta reachtach, ghlac an Coimisiún Eorpach togra reachtach an 
14 Meitheamh 2019 chun leasú a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007, lena n-
aischuirtear na fachtóirí comhréireachta a glacadh cheana i Rialachán (AE) 2016/646 ón 
gCoimisiún.

Tá an Rapóirtéir den tuairim go bhfuil sé iomchuí go n-aischuirfí fachtóirí comhréireachta ina 
bhfuil na ceanglais go gcomhlíonfadh an fheithicil caighdeáin Euro 5 agus 6 de na 
teorainneacha astaíochta, nach bhféadfar a shárú, a leagtar amach i Rialachán (CE) 
Uimh. 715/2007 agus an lamháil earráide a thagann as neamhchinnteachtaí staitistiúla agus 
teicniúla na gCóras Iniompartha chun Astaíochtaí a Thomhas (PEMS). Tá leasuithe á dtabhairt 
isteach ag an Rapóirtéir chun a shoiléiriú go gcuimsíonn an fachtóir comhréireachta na 
teorainneacha astaíochta agus an lamháil earráide a bhaineann le feistí. Sa bhreis air sin, tugann 
an Rapóirtéir de chumhacht don Choimisiún athbhreithniú anuas a dhéanamh go bliantúil ar na 
fachtóirí comhréireachta mar thoradh ar cháilíocht fheabhsaithe an nós imeachta nó an dul chun 
cinn teicniúil maidir le PEMS. Thairis sin, iarrann an Rapóirtéir ar an gCoimisiún a thogra iar-
Euro 6 a thíolacadh faoi lár na bliana 2021 ag cur san áireamh torthaí an Choiste Eorpaigh um 
Chaighdeánú (CEN TC301) maidir le dréacht-chaighdeán idirnáisiúnta chun measúnú a 
dhéanamh ar threalamh PEMS. 

1 Caingne Díreacha T339/16 (Ville de Paris/an Coimisiún), T-352/16 (Ville de Bruxelles/an Coimisiún) 
agus T-391/16 (Ayuntamiento de Madrid/an Coimisiún)


