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LEASUITHE 

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte 

Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a 

chur san áireamh: 

Leasú  1 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 86/278/CEE 

Airteagal 17 – mír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Déanfaidh an Coimisiún, ar dháta nach 

déanaí ná an 1 Eanáir 2021 agus ar a 

laghad gach trí bliana ina dhiaidh sin, 

meastóireacht ar an Treoir seo agus ar a 

cur chun feidhme. Tabharfaidh an 

Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ar thoradh 

na meastóireachta sin agus beidh tograí 

reachtacha iomchuí ag gabháil leis na 

tuairiscí sin más gá. 

Or. en 

 

Leasú  2 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 

Treoir 2002/49/CE 

Airteagal 10 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 

an fhaisnéis ó na mapaí torainn 

straitéiseacha agus ó na hachoimrí ar na 

pleananna gníomhaíochta dá dtagraítear in 

Iarscríbhinn VI a sheoladh chuig an 

gCoimisiún laistigh de shé mhí ó na dátaí a 

leagtar síos in Airteagal 7 agus Airteagal 8 

faoi seach. Chun na críche sin, is go 

leictreonach amháin a thuairisceoidh na 

Ballstáit an fhaisnéis don stór sonraí arna 

bhunú i gcomhréir leis an nós imeachta 

2. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar 

an fhaisnéis ó na mapaí torainn 

straitéiseacha agus ó na hachoimrí ar na 

pleananna gníomhaíochta dá dtagraítear in 

Iarscríbhinn VI a sheoladh chuig an 

gCoimisiún laistigh de shé mhí ó na dátaí a 

leagtar síos in Airteagal 7 agus Airteagal 8 

faoi seach. Chun na críche sin, ní 

thuairisceoidh na Ballstáit an fhaisnéis ach 

go leictreonachchuig an stór sonraí. I gcás 

inar mhaith le Ballstát faisnéis a thabhairt 
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rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá 

dtagraítear in Airteagal 13(3). I gcás inar 

mhaith le Ballstát faisnéis a thabhairt 

cothrom le dáta, cuirfidh sé síos ar na 

difríochtaí idir an fhaisnéis atá tugtha 

cothrom le dáta agus an fhaisnéis bhunaidh 

agus ar na cúiseanna lena tabhairt cothrom 

le dáta nuair a bheidh an fhaisnéis atá 

tugtha cothrom le dáta á cur ar fáil aige don 

stór sonraí. 

cothrom le dáta, cuirfidh sé síos ar na 

difríochtaí idir an fhaisnéis atá tugtha 

cothrom le dáta agus an fhaisnéis bhunaidh 

agus ar na cúiseanna lena tabhairt cothrom 

le dáta nuair a bheidh an fhaisnéis atá 

tugtha cothrom le dáta á cur ar fáil aige don 

stór sonraí. Déanfaidh an Coimisiún 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 10a chun an 

Treoir seo a fhorlíonadh maidir leis an 

stór sonraí a bhunú. 

Or. en 

 

Leasú  3 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 4 a (nua) 

Treoir 2002/49/CE 

Airteagal 10a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4 a. Cuirtear isteach an tAirteagal seo 

a leanas: 

 Airteagal 10a 

 An tarmligean a fheidhmiú 

 1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar 

síos san Airteagal seo a thugtar de 

chumhacht don Choimisiún gníomhartha 

tarmligthe a ghlacadh. 

 2. Maidir leis an gcumhacht chun na 

gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in 

Airteagal 10(2) a ghlacadh tugtar don 

Choimisiún í go ceann tréimhse cúig 

bliana amhail ón... [IO: dáta theacht i 

bhfeidhm Rialachán  (AE) 2018/... ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle*+]. Déanfaidh an Coimisiún, 

tráth nach déanaí ná naoi mí roimh 

dheireadh na tréimhse cúig bliana, 

tuarascáil a tharraingt suas maidir le 

tarmligean na cumhachta. Déanfar 

tarmligean na cumhachta a fhadú go 

hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, 
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mura rud é go gcuireann Parlaimint na 

hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an 

fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí 

roimh dheireadh gach tréimhse. 

 3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an 

Chomhairle tarmligean na cumhachta dá 

dtagraítear in Airteagal 10(2) 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 ar an lá tar 

éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil 

an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos 

déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní 

dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon 

ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm 

cheana. 

 4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 

ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 

comhairliúcháin le saineolaithe arna n-

ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 

na prionsabail a leagtar síos i 

gComhaontú Idirinstitiúideach 

an 13 Aibreán 2016 maidir le 

Reachtóireacht Níos Fearr. 

 5. A luaithe a ghlacfaidh an Coimisiún 

gníomh tarmligthe tabharfaidh sé fógra – 

ag an tráth céanna – do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle. 

 6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 

ghlactar de bhun Airteagal 10(2) i 

bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon 

agóid curtha in iúl ag Parlaimint na 

hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de 

thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin 

ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint 

na hEorpa agus don Chomhairle nó más 

rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, 

go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an 

Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 

don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 

aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 

fhadú dhá mhí ar thionscnamh 

Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle. 

 ______________ 
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 * Rialachán (AE) Uimh. 2018/... ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle ... maidir le [hoibleagáidí 

tuairiscithe a ailíniú i réimse an bheartais 

comhshaoil ...], (IO L ..., lch. ...). 

 + IO: Cuir isteach sa téacs uimhir an 

Rialacháin atá i ndoiciméad 

Uimh. 2018/0205(COD) agus cuir isteach 

uimhir, dáta, teideal agus tagairt IO an 

Rialacháin sin san fhonóta. 

Or. en 

 

Leasú  4 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 

Treoir 2002/49/CE 

Iarscríbhinn VI – pointe 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

“Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón 

nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 

sásra éigeantach digiteach malartaithe 

faisnéise a fhorbairt chun an fhaisnéis ó na 

mapaí torainn straitéiseacha agus ó na 

hachoimrí ar phleananna gníomhaíochta dá 

dtagraítear in Airteagal 10(2) a 

chomhroinnt i gcomhréir leis an nós 

imeachta rialúcháin lena ngabhann 

grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 

13(3). 

Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón 

nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 

gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 

gcomhréir le hAirteagal 10a chun an 

treoir seo a chomhlíonadh maidir le sásra 

éigeantach digiteach malartaithe faisnéise a 

fhorbairt chun an fhaisnéis ó na mapaí 

torainn straitéiseacha agus ó na hachoimrí 

ar phleananna gníomhaíochta dá 

dtagraítear in Airteagal 10(2) a 

chomhroinnt.  

Or. en 

 

Leasú  5 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2004/35/CE 

Airteagal 18 – mír 4 – an chuid réamhráiteach 
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Déanfaidh an Coimisiún 

meastóireacht go tráthrialta ar an Treoir 

seo. Beidh an mheastóireacht sin bunaithe, 

i measc nithe eile, ar na heilimintí seo a 

leanas: 

4. Déanfaidh an Coimisiún, ar dháta 

nach déanaí ná an 1 Eanáir 2021 agus ar 

a laghad gach trí bliana ina dhiaidh sin, 

meastóireacht ar an Treoir seo. Beidh an 

mheastóireacht sin bunaithe, inter alia, ar 

na heilimintí seo a leanas: 

Or. en 

 

Leasú  6 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2004/35/CE 

Airteagal 18 – mír 4 – pointe a 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(a) an taithí a fuarthas agus an Treoir 

seo á cur chun feidhme; 

(a) an taithí a fuarthas agus an Treoir 

seo á cur chun feidhme i dtéarmaí leasú 

iarbhír an damáiste don chomhshaol, go 

háirithe i ndáil le haon damáiste don 

chomhshaol a tharla mar thoradh ar 

orgánaigh ghnéinmhodhnaithe 

(OGManna), cur i bhfeidhm na Treorach 

seo ó thaobh speicis faoi chosaint agus 

gnáthóga nádúrtha de, ceart oibreora a 

dhliteanas a theorannú i gcomhréir leis 

na coinbhinsiúin idirnáisiúnta dá 

dtagraítear in Airteagal 4(3), agus an 

truailliú a chuimsítear sna hionstraimí 

idirnáisiúnta a liostaítear in 

Iarscríbhinn IV agus Iarscríbhinn V a 

eisiamh ó raon feidhme na Treorach seo; 

Or. en 

 

Leasú  7 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2 
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Treoir 2004/35/CE 

Airteagal 18 – mír 4 – pointe b a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (b a) anailís ar na forbairtí agus na 

hathruithe sna fóraim idirnáisiúnta 

ábhartha agus a gcur chun feidhme sna 

Ballstáit. 

Or. en 

 

Leasú  8 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 3 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2004/35/CE 

Airteagal 18 – mír 4 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 4 a Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc 

do Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle ar thoradh na meastóireachta 

dá dtagraítear i mír 4 agus cuirfear tograí 

reachtacha iomchuí leis an tuairisc sin 

más gá. 

Or. en 

 

Leasú  9 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2007/2/CE 

Airteagal 23 – mír 2 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht go 

tráthrialta ar an Treoir seo. Beidh an 

mheastóireacht sin bunaithe, i measc nithe 

eile, ar na heilimintí seo a leanas: 

Déanfaidh an Coimisiún, ar dháta nach 

déanaí ná an 1 Eanáir 2021 agus ar a 

laghad gach trí bliana ina dhiaidh sin, 

meastóireacht ar an Treoir seo. Beidh an 

mheastóireacht sin bunaithe, inter alia, ar 

na heilimintí seo a leanas: 
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Or. en 

 

Leasú  10 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2007/2/CE 

Airteagal 23 – mír 2 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc do 

Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle ar thoradh na meastóireachta 

dá dtagraítear i mír 2, agus cuirfear 

tograí reachtacha iomchuí leis an tuairisc 

sin más gá. 

Or. en 

 

Leasú  11 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – pointe 1 

Treoir 2009/147/CE 

Airteagal 12 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Cuirfidh na Ballstáit ar aghaidh 

chuig an gCoimisiún gach sé bliana, i 

gcomhthráth leis an tuarascáil a 

tharraingeofar suas de bhun Airteagal 17 

de Threoir 92/43/CEE ón gComhairle*, 

tuarascáil ar chur chun feidhme na mbeart 

arna ndéanamh faoin Treoir seo agus ar 

phríomhthionchair na mbeart sin. Áireofar 

leis an tuarascáil sin go háirithe faisnéis ar 

stádas agus treochtaí na speiceas éan fiáin a 

chosnaítear leis an Treoir seo, ar na 

bagairtí agus na brúnna atá orthu, ar na 

bearta caomhnaithe a rinneadh ina leith 

agus ar an rannchuidiú a rinne líonra na 

Limistéar faoi Chosaint Speisialta leis na 

cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 2 den 

1. Cuirfidh na Ballstáit ar aghaidh 

chuig an gCoimisiún gach sé bliana, i 

gcomhthráth leis an tuarascáil a 

tharraingeofar suas de bhun Airteagal 17 

de ThreoirUimh. 92/43/CEE ón 

gComhairle*, tuarascáil ar chur chun 

feidhme na mbeart arna ndéanamh faoin 

Treoir seo agus ar phríomhthionchair na 

mbeart sin. Beidh rochtain ag an bpobal 

ar an tuarascáil sin agus áireofar ann go 

háirithe faisnéis ar stádas agus treochtaí na 

speiceas éan fiáin a chosnaítear leis an 

Treoir seo, ar na bagairtí agus na brúnna 

atá orthu, ar na bearta caomhnaithe a 

rinneadh ina leith agus ar an rannchuidiú a 

rinne líonra na Limistéar faoi Chosaint 

Speisialta leis na cuspóirí a leagtar amach 
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Treoir seo.”; in Airteagal 2 den Treoir seo. 

Or. en 

 

Leasú  12 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 5 – mír 1 – pointe 2 

Treoir 2009/147/CE 

Airteagal 12 – mír 2 – an abairt dheireanach 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh 

ón nGníomhaireacht Eorpach 

Chomhshaoil, tuarascáil ilchodach a 

ullmhú gach sé bliana bunaithe ar an 

bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1.. 

Déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh ón 

nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 

tuarascáil ilchodach a fhoilsiú gach sé 

bliana bunaithe ar an bhfaisnéis dá 

dtagraítear i mír 1.  

Or. en 

 

Leasú  13 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 – pointe 2 – pointe a 

Treoir 2010/63/AE 

Airteagal 54 – mír 1 – fomhír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Foilseoidh seirbhísí an Choimisiúin 

forléargas ar an Aontas ina iomláine ar 

bhonn na sonraí arna gcur isteach ag na 

Ballstáit. 

Ar dháta nach déanaí ná 6 mhí tar éis do 

na Ballstáit na sonraí dá dtagraítear sa 

dara fomhír a thíolacadh, foilseoidh 

seirbhísí an Choimisiúin forléargas ar an 

Aontas ina iomláine ar bhonn na sonraí sin. 

Or. en 

 

Leasú  14 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 – pointe 2 – pointe a 
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Treoir 2010/63/AE 

Airteagal 54 – mír 1 a (nua) 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 1 a. Déanfaidh an Coimisiún, ar dháta 

nach déanaí ná an 1 Eanáir 2021 agus ar 

a laghad gach trí bliana ina dhiaidh sin, 

meastóireacht ar an Treoir seo agus ar a 

cur chun feidhme, bunaithe go háirithe ar 

an bhfaisnéis arna fáil ó na Ballstáit faoi 

Airteagal 54(1), agus aird á thabhairt aige 

ar an dul chun cinn atá déanta ar 

fhorbairt modhanna malartacha nach 

gcuimsíonn ainmhithe a úsáid. 

Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc do 

Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle ar thorthaí na 

meastóireachta sin agus beidh tograí 

reachtacha iomchuí ag gabháil leis an 

tuairisc sin más gá. 

Or. en 

 

Leasú  15 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 – pointe 2 – pointe b 

Treoir 2010/63/AE 

Airteagal 54 – mír 4 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

4. Bunóidh an Coimisiún formáid 

choiteann agus ábhar faisnéise coiteann le 

haghaidh an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 

1, mír 2 agus mír 3 a chur isteach i 

gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin 

dá dtagraítear in Airteagal 56(3).; 

4. Bunóidh an Coimisiún formáid 

choiteann agus ábhar faisnéise coiteann le 

haghaidh an fhaisnéis dá dtagraítear i 

mír 1, mír 2 agus mír 3 a chur isteach i 

gcomhréir leis an nós imeachta 

scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 56(3). 

Or. en 
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Leasú  16 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 6 – mír 1 – pointe 2 a (nua) 

Treoir 2010/63/AE 

Airteagal 56 – mír 3 

 

An téacs atá ann Leasú 

 2 a. In Airteagal 56, cuirtear mír 3 in 

ionad an méid seo a leanas: 

3. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír 

seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag 

Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, 

ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de. 

3.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír 

seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.  

Or. en 

 

Leasú  17 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 8 – mír 1 

Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 

Airteagal 20 – mír 3 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

3. Faoin 3 Deireadh Fómhair 2015, 

agus gach sé bliana ina dhiaidh sin, 

déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn 

tuarascálacha a tharraingeofar suas, agus ar 

bhonn na taithí a bheidh faighte, maidir le 

cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, feidhmiú 

agus éifeachtacht an Rialacháin seo a 

athbhreithniú, lena n-áirítear éifeachtacht 

maidir le cosc a chur ar adhmad arna 

lománú go neamhdhleathach nó táirgí 

adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt 

sin a chur ar an margadh. Breithneoidh sé 

go háirithe na hiarmhairtí riaracháin 

d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus 

do chumhdach táirgí. Tabharfaidh an 

Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ar thoradh an 

athbhreithnithe, agus cuirfear tograí 

reachtacha iomchuí leis na tuairiscí sin más 

3. Faoin 3 Deireadh Fómhair 2015, 

agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, 

déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn 

tuarascálacha a tharraingeofar suas, agus ar 

bhonn na taithí a bheidh faighte, maidir le 

cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, feidhmiú 

agus éifeachtacht an Rialacháin seo a 

athbhreithniú, lena n-áirítear éifeachtacht 

maidir le cosc a chur ar adhmad arna 

lománú go neamhdhleathach nó táirgí 

adhmaid a dhíorthaíonn ó adhmad den sórt 

sin a chur ar an margadh. Breithneoidh sé 

go háirithe na hiarmhairtí riaracháin 

d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide agus 

do chumhdach táirgí. Tabharfaidh an 

Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ar thoradh an 

athbhreithnithe, agus cuirfear tograí 

reachtacha iomchuí leis na tuairiscí sin más 
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gá. gá. 

Or. en 

 

Leasú  18 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 9 – mír 1 – pointe 2 

Rialachán (CE) Uimh. 2173/2005 

Airteagal 9 – mír 1 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

Faoi mhí na Nollag 2021, agus gach 6 

bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an 

Coimisiún, ar bhonn faisnéis agus táithí ar 

chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, 

feidhmiú agus éifeachtacht an Rialacháin 

seo a athbhreithniú. Agus é sin á dhéanamh 

aige, ba cheart dó aird a thabhairt ar an dul 

chun cinn atá déanta maidir le cur chun 

feidhme na gComhaontuithe 

Comhpháirtíochta deonacha. Tabharfaidh 

an Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ar thoradh an 

athbhreithnithe, agus cuirfear tograí le 

haghaidh scéim ceadúnúcháin FLEGT a 

fheabhsú leis na tuairiscí sin más iomchuí. 

Faoi mhí na Nollag 2021, agus gach trí 

bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an 

Coimisiún, ar bhonn faisnéis agus táithí 

maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, 

feidhmiú agus éifeachtacht an Rialacháin 

seo a athbhreithniú. Agus é sin á dhéanamh 

aige, ba cheart dó aird a thabhairt ar an dul 

chun cinn atá déanta maidir le cur chun 

feidhme na gComhaontuithe 

Comhpháirtíochta deonacha. Tabharfaidh 

an Coimisiún tuairisc do Pharlaimint na 

hEorpa agus don Chomhairle ar thoradh an 

athbhreithnithe, agus cuirfear tograí le 

haghaidh scéim ceadúnúcháin FLEGT a 

fheabhsú leis na tuairiscí sin más iomchuí. 

Or. en 

 

Leasú  19 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 1 

Rialachán (CE) Uimh. 338/97 

Airteagal 15 – mír 4 – pointe c 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) Gan dochar d’Airteagal 20, cuirfidh 

údaráis bhainistíochta na mBallstát in iúl 

don Choimisiún, bliain amháin roimh gach 

Comhdháil de chuid na bPáirtithe sa 

Choinbhinsiún, an fhaisnéis ar fad a 

(c) Gan dochar d’Airteagal 20, cuirfidh 

údaráis bhainistíochta na mBallstát in iúl 

don Choimisiún, bliain amháin roimh gach 

Comhdháil de chuid na bPáirtithe sa 

Choinbhinsiún, an fhaisnéis ar fad a 
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bhaineann leis an tréimhse ábhartha roimhe 

sin agus a theastaíonn chun na 

tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 

VIII.7 (b) den Choinbhinsiún a tharraingt 

suas agus faisnéis choibhéiseach ar na 

forálacha den Rialachán seo nach dtagann 

faoi raon feidhme an Choinbhinsiúin. An 

fhaisnéis a chuirfear in iúl agus an 

fhormáid ina dtabharfar le fios í, sonróidh 

an Coimisiún iad i gcomhréir leis an nós 

imeachta rialúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 18(2). 

bhaineann leis an tréimhse ábhartha roimhe 

sin agus a theastaíonn chun na 

tuarascálacha dá dtagraítear in 

Airteagal VIII.7 (b) den Choinbhinsiún a 

tharraingt suas agus faisnéis choibhéiseach 

ar na forálacha den Rialachán seo nach 

dtagann faoi raon feidhme an 

Choinbhinsiúin. Sonróidh an Coimisiún an 

fhaisnéis atá le cur in iúl agus an fhormáid 

dá cur i láthair i gcomhréir leis an nós 

imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 

Airteagal 18(2). 

Or. en 

 

Leasú  20 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 10 – mír 1 – pointe 1 a (nua) 

Rialachán (CE) Uimh. 338/97 

Airteagal 18 – mír 2 

 

An téacs atá ann Leasú 

 1 a. In Airteagal 18, cuirtear mír 2 in 

ionad an méid seo a leanas: 

2.  I gcás ina ndéantar tagairt don mhír 

seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag 

Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, 

ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de. 

2.  I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír 

seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de 

Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. 

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar 

síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 

1999/468/CE. Maidir le cúraimí an 

Choiste dá dtagraítear i bpointí 1 agus 2 

d’Airteagal 19, má tá an Chomhairle fós 

gan gníomhú, ar dhul in éag na tréimhse 

trí mhí ó dháta an tarchurtha chuig an 

gComhairle, glacfaidh an Coimisiún na 

bearta atá á moladh. 

 

Or. en 
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