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RÉASÚNÚ GEARR

Is ann d’am an tsamhraidh chun an leas is fearr a bhaint as solas an lae atá ann go nádúrtha. 
Tríd an gclog a chur chun cinn uair an chloig de réir mar atá na laethanta ag fáil níos faide san 
earrach, bíonn luí na gréine ann uair an chloig níos deireanaí go dtí go n-athraítear an clog ar 
ais arís san fhómhar. Tá an cleachtas seo in úsáid in os cionn 60 tír ar fud an domhain. San 
Aontas Eorpach, tá traidisiún fada d’am coigilte sholas an lae (ACSL) ag na Ballstáit agus tá 
go leor díobh a bhfuil a gcuid scéimeanna ACSL féin forbartha acu. Cuireadh tús le 
hiarrachtaí ar chomhchuibhiú san Aontas sna 1970idí chun go n-éascófaí oibriú éifeachtach an 
mhargaidh inmheánaí. 

Inniu, is le Treoir 2000/84/CE, a bhfuil sé beartaithe í a chur ar ceal, a rialaítear cur i 
bhfeidhm aonfhoirmeach ACSL ar fud an Aontais. Tá a gcuid scéimeanna d’am an 
tsamhraidh ailínithe ag formhór thríú tíortha na hEorpa le córas AE. 

Is mór an taighde acadúil atá curtha isteach ina scrúdú cad iad na tairbhí agus na 
míchaoithiúlachtaí a ghabhann le ACSL. Dealraíonn sé go dtéann am an tsamhraidh chun 
tairbhe don mhargadh inmheánach (go sonrach an earnáil iompair) agus do ghníomhaíochtaí 
áineasa faoin aer, agus chomh maith leis sin cothaíonn sé coigealtas beag in ídiú fuinnimh. Ní 
léir as an taighde sin áfach cén tionchar atá aige ar earnálacha eacnamaíocha eile.

Caithfear a admháil go bhfuil an bonn fianaise eolaíoch agus an riocht eolais maidir leis na 
himpleachtaí dearfacha nó diúltacha a d’fhéadfadh a bheith ag ACSL atá ar fáil fós an-
teoranta agus sách ilroinnte. 

Tá taighde sláinte ann, áfach, a cheanglaíonn ACSL le cur isteach ar bhithrithim an duine (‘an 
rithim laethúil’). Tuigtear ó thorthaí eolaíocha go bhféadfadh an éifeacht ar bhithrithim an 
duine a bheith níos déine ná mar a ceapadh roimhe seo. Ach tá na fíricí eolaíochta atá ar fáil 
an-teoranta go deo.

Tá méadú ag teacht ar an amhras atá ag saoránaigh agus ag Parlaimint na hEorpa ar an gcóras 
trína ndéantar an clog a athrú faoi dhó sa bhliain. Níl aon rialtas de chuid AE ann, áfach, a 
d’iarr go ndéanfaí athrú ar fhorálacha ACSL mar atá siad faoi láthair. Tá tríú tíortha ann, 
amhail an Rúis nó le gairid an Tuirc, a bhfuil ACSL curtha ar ceal acu agus idirthréimhsí de 
chúig bliana nó níos faide tugtha isteach acu.

I rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 20181, d’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún 
measúnú a dhéanamh ar na socruithe d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i 
dTreoir 2000/84/CE agus, i gcás inarbh iomchuí, togra le haghaidh athbhreithniú a thíolacadh. 

Ní dhearna an Coimisiún Eorpach measúnú tionchair, ach rinne sé comhairliúchán poiblí as a 
bhfuarthas isteach agus amach le 4.6 milliún freagra, an líon is mó freagraí a fuarthas riamh in 
aon chomhairliúchán ón gCoimisiún, agus bhí 84 % ar son deireadh a chur leis na hathruithe 
ama leathbhliantúla agus theastaigh ó 16 % iad a choinneáil.

1 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Feabhra 2018 maidir le socruithe d’athrú ama (2017/2968(RSP)) 
P8_TA(2018)0043
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Leis seo mar chúlra, féachann an tuairim seo le tacú leis an smaoineamh gur cheart deireadh a 
chur leis na socruithe don athrú ama leathbhliantúil faoi choinníollacha áirithe.
Is é an príomhdhúshlán a bhaineann le deireadh a chur leis an athrú ama leathbhliantúil ná go 
seachnófaí aon mhórshaobhadh ar an margadh inmheánach a thiocfadh ann mar gheall ar 
éagsúlachtaí idir na Ballstáit sa réimse seo agus eapa inniúlachtaí ann chun amanna 
caighdeánacha a chomhordú ar an leibhéal Eorpach.

Is eol don Rapóirtéir don Tuairim gur féidir le AE deireadh a chur leis na hathruithe ama 
leathbhliantúla, ach nach bhfuil aon inniúlacht ag an Aontas am caighdeánach a fhorchur ar 
fud AE.

Taobh amuigh de bhreithnithe ar na héifeachtaí, ní chuirfí deireadh go huathoibríoch le ham 
an tsamhraidh ar fud AE díreach ar scór an Treoir um Am an tSamhraidh a aisghairm. Ní 
dhéanfadh sé sin ach díreach deireadh a chur leis an gcomhchuibhiú ar fud AE agus 
chuirfeadh sé saincheist am an tsamhraidh ar ais arís faoi inniúlacht na mBallstát. Bheadh 
saor-rogha ag na Ballstáit a gcóras ama féin a chinneadh: d’fhéadfaidís a roghnú go 
gcoinneoidís am an tsamhraidh (ag an sceideal reatha do ACSL nó ag sceideal modhnaithe 
de) nó d’fhéadfaidís a roghnú deireadh a chur le ham an tsamhraidh. Trí dheireadh a chur le 
ham an tsamhraidh, is é an chéad rud a tharlódh ná go mbeadh am caighdeánach ó cheann 
ceann na bliana ann (‘am an gheimhridh’), agus dá réir sin bheadh na tráthnóntaí níos dorcha 
san earrach agus sa samhradh.

Chun go mbeadh am an tsamhraidh ann ó cheann ceann na bliana, bheadh ar na Ballstáit, go 
teicniúil, a gcuid amchriosanna a athrú. Is dócha go mbeadh iarmhairtí diúltacha ar an 
margadh inmheánach, áfach, ag socruithe ama ar an leibhéal náisiúnta nach mbeadh 
comhordaithe.

Cibé ar bith, ní foláir go seachnófar paisteáil d’amchriosanna mar gheall ar gur fearr le 
Ballstáit am an gheimhridh nó am an tsamhraidh a choinneáil mar am caighdeánach, mar go 
bhfágfadh sé seo go mbeadh an margadh inmheánach níos dibhéirsí.
D’fhágfadh sé trádáil, iompar agus cumarsáid trasteorann níos casta laistigh den mhargadh 
inmheánach agus le tríú tíortha le tionchar mór aige ar chóras na sliotán ama sa tionscal 
eitlíochta a bhíonn in úsáid chun comhordú a dhéanamh ar eitiltí ag na haerfoirt is gnóthaí ar 
fud na cruinne. D’fhéadfadh aerlínte iomaíochta ó thríú tíortha an t-athrú ama a úsáid chun 
aerlínte Eorpacha a dhíbirt as an margadh ar mhaithe le sciar níos mó den mhargadh lasmuigh 
de AE a fháil dóibh féin.

I réimse na hindéantachta dlíthiúla de, molann an Rapóirtéir don Tuairim dá bhrí sin an teacht 
i bhfeidhm a nascadh le comhaontú comhthola roimh ré idir Ballstáit uile AE go mbeadh 
sásra comhordúcháin ann don am caighdeánach nua. Is é an rud is fearr le déanamh ná na trí 
amchrios atá cheana ann a choinneáil mar atá siad. Feictear don Rapóirtéir don Tuairim gurb é 
nós imeachta na comhchinnteoireachta an ionstraim atá iomchuí don phíosa reachtaíochta 
chun teacht ar an gcomhaontú sin i measc na mBallstát. Is é an Ballstát ag a mbeidh 
Uachtaránacht na Comhairle a dhéanfaidh an próiseas seo a chomhordú.

LEASUITHE
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Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um 
Iompar agus um Thurasóireacht, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur 
san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) D'iarr Parlaimint na hEorpa ar an 
gCoimisiún, ina rún dar dáta an 
8 Feabhra 2018, measúnú a dhéanamh ar 
na socruithe ama samhraidh dá bhforáiltear 
i dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, 
togra le haghaidh athbhreithniú na 
Treorach sin a mholadh. Dearbhaíodh sa 
rún sin freisin go bhfuil sé 
bunriachtanach cur chuige 
comhchuibhithe a choinneáil maidir le 
socruithe ama san Aontas trí chéile.

(2) I gcomhthéacs roinnt achainíocha 
ó na saoránaigh, ceisteanna 
parlaiminteacha agus éisteacht phoiblí 
amháin maidir leis an gceist, d’iarr 
Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún, ina 
rún dar dáta an 8 Feabhra 2018, measúnú 
críochnúil a dhéanamh ar na socruithe 
d’am an tsamhraidh dá bhforáiltear i 
dTreoir 2000/84/CE agus, dá mba ghá, 
togra le haghaidh athbhreithniú na 
Treorach sin a mholadh. Leagadh béim air 
sa rún sin go mbeadh sé tábhachtach go 
gcoinneofaí ar bun cur chuige 
comhchuibhithe maidir le socruithe ama ar 
fud an Aontais chomh maith le córas ama 
aontaithe AE.

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá an fhianaise atá ar fáil 
scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir ar 
an bhfianaise sin go bhfuil sé an-
tábhachtach rialacha comhchuibhithe de 
chuid an Aontais a bheith ann sa réimse 
seo chun feidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh a áirithiú agus suaitheadh ar 
sceidealú oibríochtaí iompair, costais níos 
airde ar thrádáil trasteorann, nó táirgiúlacht 
níos ísle d’earraí agus seirbhísí, inter alia, a 
sheachaint. Níl fianaise chinnte ann gur mó 
an tairbhe a bhaineann le socruithe ama 

(3) Tá an fhianaise atá ar fáil 
scrúdaithe ag an gCoimisiún, agus is léir 
ón bhfianaise sin go bhfuil sé tábhachtach 
rialacha comhchuibhithe de chuid an 
Aontais a bheith ann sa réimse seo chun, 
inter alia, feidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh a áirithiú, chun intuarthacht 
agus deimhneacht fhadtéarmach a 
chruthú agus chun suaitheadh ar sceidealú 
oibríochtaí iompair, ar an earnáil 
fuinnimh agus ar fheidhmiú na gcóras 
faisnéise agus cumarsáide a sheachaint, 
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samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an 
am a athrú dhá uair sa bhliain.

mar aon le costais níos airde ar thrádáil 
trasteorann, nó táirgiúlacht níos ísle 
d’earraí agus seirbhísí. Ba cheart an t-
aistriú chuig córas ama nua a éascú trí 
thástáil TFC i dtaobh cur chun feidhme 
éifeachtach, gan aon chostais bhreise a 
bheith ann do ghnólachtaí ná do 
shaoránaigh. Thairis sin, cé nach bhfuil 
an fhianaise eolaíoch fós go hiomlán 
cinntitheach, tarraingíodh aird i staidéir 
eolaíocha le déanaí ar an bhfíoras go 
bhféadfadh éifeachtaí diúltacha ar 
shláinte an duine a bheith nasctha leis an 
am a athrú dhá uair sa bhliain. De réir 
staidéir a rinneadh le déanaí ar shláinte 
an duine, dúradh freisin go raibh roinnt 
éifeachtaí diúltacha ag an athrú ama 
leathbhliantúil agus nach bhfuil oiriúnú 
don athrú sin chomh héasca agus a 
ceapadh.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Ní rud nua é an díospóireacht 
phoiblí ar shocruithe d’am an 
tsamhraidh, agus ó tugadh isteach am an 
tsamhraidh tháinig roinnt tionscnamh 
chun cinn a d’fhéach le deireadh a chur 
leis an gcleachtas. Comóradh 
comhairliúcháin náisiúnta i roinnt 
Ballstát agus bhí tromlach na ngnólachtaí 
agus na ngeallsealbhóirí i bhfách le 
deireadh a chur leis an gcleachtas. 
Tháinig an comhairliúchán a thionscain 
an Coimisiún Eorpach ar an gconclúid 
chéanna.

Réasúnú

Bhí daoine in aghaidh thabhairt isteach an athraithe ama ag an tús, ach tá an togra seo ag 
teacht as sraith de staidéir agus de chomhairliúcháin a chuireann cló díospóireachta idé-
eolaíochta ar na hargóintí. Chuige sin, is cuí na díospóireachtaí a bhí ann roimhe seo a lua 
mar aon leis an bpróiseas as ar lean an togra reatha.
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Leasú 4
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar 
ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus 
tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt 
Ballstát gur fearr leo scor de chur i 
bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin 
uile, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh a chosaint agus 
aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin 
de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa 
réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is 
iomchuí deireadh a chur ar bhealach 
comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

(4) Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar 
ar siúl faoi na socruithe d’am an 
tsamhraidh, amhail an 4,6 milliún freagra 
ó na saoránaigh a tháinig le linn 
comhairliúchán poiblí a thionóil an 
Coimisiún agus san áit a raibh an 
tromlach i gcoinne an chórais reatha 
d’athrú séasúrach ama. Níl ag gabháil 
leis sin fós aon mheasúnú tionchair a 
bhfuil bonn eolaíoch leis agus nach 
bhfuil teoranta d’anailís ar an ábhar atá 
ann cheana faoin gceist. Tá sé curtha in 
iúl cheana féin ag roinnt Ballstát freisin 
gur fearr leo scor de chur i bhfeidhm na 
socruithe sin. I bhfianaise na bhforbairtí 
sin, is gá leanúint d’fheidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh a choimirciú, 
chomh maith le gníomhaíochtaí 
trasteorann na saoránach, agus aon 
suaitheadh suntasach ar an bhfeidhmiú sin 
de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa 
réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, tá sé 
bunriachtanach, i gcomhthéacs nós 
imeachta na comhchinnteoireachta don 
Treoir seo, gur cheart na socruithe d’am 
an tsamhraidh a thabhairt chun deiridh, 
más rud é go mbeidh na Ballstáit tar éis 
teacht ar chomhaontú ar dtús i dtaobh 
sásra comhordúcháin. Beidh ról ceannais 
ag Uachtarán ábhartha na Comhairle i 
mbunú an tsásra comhordúcháin sin. Ba 
cheart go mbeadh aird ag an sásra sin ar 
na trí amchrios atá cheana in AE nuair a 
bheidh an t-am caighdeánach á shocrú 
suas ag gach Ballstáit. I gcás ina 
ndéanfaidh Ballstát athrú den sórt sin, 
agus gan dochar dá cheart maidir lena 
am caighdeánach féin a chinneadh, 
déanfaidh sé gach dícheall a áirithiú nach 
mbeidh an difríocht ama idir é agus na 
Ballstáit chomharsanacha níos mó ná aon 
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uair an chloig. Féadfaidh an Coimisiún 
Eorpach measúnú tionchair a dhéanamh 
ar an tionchar a bheadh ag an athrú 
beartaithe ar an am caighdeánach agus 
ar an tionchar a bheadh aige ar Bhallstáit 
chomharsanacha agus ar an margadh 
inmheánach.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Chun iarmhairtí diúltacha ar 
fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
sheachaint, agus freisin deacrachtaí ar 
ghníomhaíochtaí trasteorann do 
shaoránaigh AE, tá sé bunriachtanach a 
áirithiú go leanfar de loighic gheografach 
a bheith ag roinnt le dáileadh na n-
amchriosanna san Aontas. Dá bhrí sin, ba 
cheart go mbeadh próiseas 
comhordúcháin tugtha i gcrích ag na 
Ballstáit sula gcuirfí deireadh le socruithe 
d’am an tsamhraidh. An próiseas sin, a 
léireoidh urraim do cheart ceannasach 
gach Ballstáit a am caighdeánach féin a 
chinneadh agus aird á tabhairt ar 
riachtanais éagsúla na bpobal sna 
Ballstáit, a chuimsíonn trí amchrios faoi 
láthair, cabhróidh sé leis na Ballstáit, go 
háirithe le tíortha comharsanacha, 
comhsheasamh i leith an ama 
chaighdeánaigh is rogha le gach aon 
Bhallstát a chur i bhfeidhm amach anseo 
a bhaint amach ar mhodh comhthola.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4b) I bhfianaise eolaíoch a tháinig 
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chun cinn le gairid, tugtar le tuiscint go 
bhfuil nasc idir an t-athrú ama 
leathbhliantúil agus fadhbanna sláinte, 
amhail galair chardashoithíocha, atá 
nasctha le cronaibhitheolaíocht trí 
chronashuathadh inmheánach.

Leasú 7
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Níor cheart an Treoir seo dochar a 
dhéanamh do cheart gach Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh maidir leis an am 
caighdeánach nó na hamanna 
caighdeánacha do na críocha atá ina 
dhlínse agus atá faoi raon feidhme 
críochach na gConarthaí, agus maidir le 
hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a 
áirithiú nach suaithfear feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh sa chás nach 
mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur 
socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba 
cheart do na Ballstáit gan an t-am 
caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith 
atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann 
le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear 
in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. 
Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a 
laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na 
hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart 
dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in 
am trátha go bhfuil rún acu a n-am 
caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar 
tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina 
dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar 
bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad 
a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na 
bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois 
sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus 
geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an 
bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5) Níor cheart go mbeadh an Treoir 
seo ina dhochar do cheart gach Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh maidir leis an am 
caighdeánach nó na hamanna 
caighdeánacha do na críocha atá ina 
dhlínse agus a thagann faoi raon feidhme 
críochach na gConarthaí, agus maidir le 
hathruithe eile air sin. Chun a áirithiú, 
áfach, nach suaithfear feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh sa chás nach 
mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur 
socruithe d’am an tsamhraidh i bhfeidhm, 
agus chun cur chuige comhordaithe a 
áirithiú, ba cheart do na Ballstáit gan an t-
am caighdeánach a athrú in aon chríoch ar 
leith atá ina ndlínse ar chúiseanna a 
bhaineann le hathruithe séasúracha atá san 
Eoraip, fiú má chuirtear in iúl gur athrú 
amchreasa é an t-athrú sin. Thairis sin, 
chun suaití a íoslaghdú, inter alia, suaití ar 
an margadh inmheánach, ar ghréasáin 
fuinnimh AE, ar iompar, agus go háirithe 
eitlíocht lena chóras sliotán ama 
seanbhunaithe le haghaidh imeacht agus 
tuirlingt, ar chumarsáid agus ar na 
hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart 
dóibh an Coimisiún agus na Ballstáit go 
léir a chur ar an eolas in am trátha go 
bhfuil rún acu a n-am caighdeánach a athrú 
agus na hathruithe ar tugadh fógra fúthu a 
chur i bhfeidhm ina dhiaidh sin. Ba cheart 
don Choimisiún, ar bhonn an fhógra sin, na 
Ballstáit eile ar fad a chur ar an eolas ionas 
gur féidir leo na bearta uile is gá a 
dhéanamh chun gníomh a dhéanamh mar 
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fhreagairt ar an tionchar a bheidh ag na 
hamchriosanna éagsúla idir tíortha 
comharsanacha. Ba cheart dó freisin an 
pobal i gcoitinne agus geallsealbhóirí a 
chur ar an eolas tríd an bhfaisnéis sin a 
fhoilsiú.

Leasú 8
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Ba cheart do na Ballstáit a 
gcinneadh a dhéanamh gan díobháil a 
dhéanamh don iomaíocht i ndáil le 
cuideachtaí tríú tíortha na dtionscal 
iompair Eorpach atá sách íogaireach ar 
athruithe ama, amhail aerlínte agus 
aerfoirt na hEorpa.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Maidir leis an gcinneadh i dtaobh 
cén t-am caighdeánach a bheidh i 
bhfeidhm i ngach Ballstát, ní mór go 
mbeadh comhairliúcháin agus staidéir 
déanta roimh an gcinneadh sin ina 
gcuirfí san áireamh cad is fearr leis na 
saoránaigh, athruithe geografacha, 
difríochtaí réigiúnacha, gnáthshocruithe 
oibre agus tosca eile is ábhartha don 
Bhallstát ar leith. Dá bhrí sin, ba cheart 
go mbeadh dóthain ama ag na Ballstáit 
chun anailís a dhéanamh ar an tionchar a 
bheidh ag an togra agus chun go 
ndéanfaidís an réiteach is fearr a 
fhónann dá bpobail a roghnú, agus aird á 
tabhairt ar dhea-fheidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh.
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Leasú 10
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ba cheart feidhm a bheith ag an 
Treoir seo ón 1 Aibreán 2019, sa dóigh go 
dtosódh an tréimhse dheireanach ama 
samhraidh a bheadh faoi réir rialacha 
Threoir 2000/84/CE, i ngach Ballstát, ar 
1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
31 Márta 2019. Na Ballstáit sin a bhfuil rún 
acu, tar éis na tréimhse ama samhraidh sin, 
am caighdeánach a ghlacadh a 
chomhfhreagróidh don am a chuirtear i 
bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i 
gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart 
dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 1:00 
a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 27 Deireadh 
Fómhair 2019, sa dóigh gur ag an am 
céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla 
buana i mBallstáit éagsúla. Is 
inmhianaithe go ndéanfadh na Ballstáit ar 
dhóigh chomhbheartaithe na cinntí maidir 
leis an am caighdeánach a chuirfidh gach 
ceann acu i bhfeidhm ó 2019 amach.

(7) Ba cheart feidhm a bheith ag an 
Treoir seo amhail ón 1 Aibreán 2020, sa 
dóigh go dtosódh an tréimhse dheireanach 
d’am an tsamhraidh a bheadh faoi réir 
rialacha Threoir 2000/84/CE, i ngach 
Ballstát, ar 1.00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, 
an 29 Márta 2020. Na Ballstáit sin a bhfuil 
rún acu, tar éis na tréimhse sin d’am an 
tsamhraidh, am caighdeánach a ghlacadh a 
chomhfhreagróidh don am a chuirtear i 
bhfeidhm i rith shéasúr an gheimhridh i 
gcomhréir le Treoir 2000/84/CE, ba cheart 
dóibh a n-am caighdeánach a athrú ar 
1.00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
25 Deireadh Fómhair 2020, sa dóigh gur ag 
an am céanna a dhéanfar athruithe 
comhchosúla agus buana i mBallstáit 
éagsúla. Is réamhriachtanas do chur chun 
feidhme na scéime seo é go ndéanfadh na 
Ballstáit ar dhóigh chomhbheartaithe agus 
comhthola, lena spreagtar na Ballstáit le 
fanacht ina n-amchrios reatha, na cinntí 
maidir leis an am caighdeánach a chuirfidh 
gach ceann acu i bhfeidhm amhail ó 2020. 
D’fhéadfaí gréasáin de phointí teagmhála 
náisiúnta maidir leis an socrú ama a chur 
ar bun. Tá sé tábhachtach go seachnófaí 
castachtaí féideartha a d’fhéadfadh tarlú 
nuair atá an treoir seo á chur chun 
feidhme ag na Ballstáit. Tá sé 
riachtanach dá bhrí sin dóthain ama a 
fhágáil acu agus cur chuige 
comhchuibhithe agus dea-chomhordaithe 
a áirithiú.

Leasú 11
Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart faireachán a dhéanamh ar (8) Ba cheart faireachán a dhéanamh ar 
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chur chun feidhme na Treorach seo. Ba 
cheart don Choimisiún torthaí an 
fhaireacháin sin a chur i láthair do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an 
tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil 
don Choimisiún ar dhóigh phrapúil ionas 
go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair 
ag an am atá sonraithe.

chur chun feidhme na Treorach seo agus 
beidh an cur chun feidhme sin 
cumhdaithe ag sásra comhordúcháin a 
bheidh comhaontaithe roimh ré ag na 
Ballstáit mar chuid den nós imeachta 
comhchinnteoireachta seo. Ba cheart don 
Choimisiún torthaí an fhaireacháin sin a 
thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle i dtuarascáil. Ba cheart an 
tuarascáil sin a bheith bunaithe ar an 
bhfaisnéis a chuirfidh na Ballstáit ar fáil 
don Choimisiún ar dhóigh thráthúil ionas 
go bhféadfar an tuarascáil a chur i láthair 
ag an am atá sonraithe.

Leasú 12
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. D'ainneoin mhír 1, beidh na 
Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i 
bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a 
n-amanna caighdeánacha in 2019, ar 
choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 
1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
27 Deireadh Fómhair 2019. Tabharfaidh na 
Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i 
gcomhréir le hAirteagal 2.

2. D’ainneoin mhír 1, beidh na 
Ballstáit fós in ann athrú séasúrach a chur i 
bhfeidhm ar a n-am caighdeánach nó ar a 
n-amanna caighdeánacha in 2020, ar 
choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 
1.00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
25 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na 
Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i 
gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú 13
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Gan dochar d'Airteagal 1, má 
chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a 
amanna caighdeánacha a athrú in aon 
chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé 
fógra don Choimisiún faoi sin 6 mhí ar a 
laghad sula ndéanfar an t-athrú. I gcás ina 
dtabharfaidh Ballstát fógra den sórt sin 
agus nach mbeidh an fógra sin tarraingthe 
siar aige 6 mhí ar a laghad roimh dháta an 

1. Gan dochar d’Airteagal 1, má 
chinneann Ballstát a am caighdeánach nó a 
amanna caighdeánacha a athrú in aon 
chríoch atá ina dhlínse, tabharfaidh sé 
fógra don Choimisiún faoi sin 12 mhí ar a 
laghad sula ngabhfaidh éifeacht leis an 
athrú. I gcás ina dtabharfaidh Ballstát fógra 
den sórt sin agus nach mbeidh an fógra sin 
tarraingthe siar aige 12 mhí ar a laghad 
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athraithe atá beartaithe, cuirfidh an Ballstát 
an t-athrú sin i bhfeidhm.

roimh dháta an athraithe atá beartaithe, 
cuirfidh an Ballstát an t-athrú sin i 
bhfeidhm.

Leasú 14
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Laistigh de 1 mhí den fhógra, 
cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile ar an 
eolas faoi agus foilseoidh sé an fhaisnéis 
sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2. Laistigh de 1 mhí den fhógra, 
cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit eile agus 
an pobal i gcoitinne ar an eolas faoi agus 
foilseoidh sé an fhaisnéis sin in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Leasú 15
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Chun go mbeadh cur chuige 
comhordaithe ann agus míreanna 1 agus 
2 den airteagal seo á gcur chun feidhme, 
bunóidh an Chomhairle sásra 
comhordúcháin.

Leasú 16
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tuairisceoidh an Coimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle faoi chur chun feidhme na 
Treorach seo faoin 31 Nollaig 2024 ar a 
dhéanaí.

1. Tuairisceoidh an Coimisiún chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle faoi chur chun feidhme na 
Treorach seo faoin 31 Nollaig 2025 ar a 
dhéanaí.

Leasú 17
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tabharfaidh na Ballstáit an 
fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 
30 Aibreán 2024 ar a dhéanaí.

2. Tabharfaidh na Ballstáit an 
fhaisnéis ábhartha don Choimisiún faoin 
30 Aibreán 2025 ar a dhéanaí.

Leasú 18
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó 
riaracháin is gá chun an Treoir seo a 
chomhlíonadh, déanfaidh na Ballstáit iad a 
ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 
1 Aibreán 2019 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad 
téacs na bhforálacha sin in iúl don 
Choimisiún láithreach.

Déanfaidh na Ballstáit na forálacha 
reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin is 
gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a 
ghlacadh agus a fhoilsiú faoin 1 Aibreán 
2020. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha 
sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Leasú 19
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm 
ón 1 Aibreán 2019.

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm 
ón 1 Aibreán 2020.

Leasú 20
Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le 
héifeacht ón 1 Aibreán 2019.

Aisghairtear Treoir 2000/84/CE le 
héifeacht ón 1 Aibreán 2020.
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