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RÉASÚNÚ GEARR

Cuireann an Rapóirtéir fáilte roimh an togra ón gCoimisiún maidir le deireadh a chur le 
hathruithe ama séasúracha ar bhealach comhchuibhithe sna Ballstáit go léir, ar freagairt é do 
na héilimh leanúnacha ón bParlaimint le roinnt blianta anuas bearta den chineál céanna a 
dhéanamh.

Tá go leor saoránach ag cur in aghaidh chleachtas an athruithe cloig leathbhliantúil le déanaí, 
ar cleachtas é a leagadh síos i reachtaíocht an Aontais beagnach 40 bliain ó shin.

Tá sé tábhachtach suntas a thabhairt don chaoi nach ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh 
amháin a n-imríonn na hathruithe ama séasúracha sin tionchar, ach freisin gur cúis roinnt 
ábhar imní sláinte poiblí iad, go háirithe maidir leis an gcosaint a chuirtear ar fáil do ghrúpaí 
mionlaigh ar leith ar grúpaí iad a gcuireann athrú ar an rithim laethúil isteach orthu ar bhonn 
díréireach. De bhreis air sin, léiríodh i staidéir go dtagann méadú ar líon na dtimpistí agus na 
dtaomanna croí sna laethanta i ndiaidh athrú cloig. 

Cé gur léir go bhfuil gá le gníomh ar leibhéal an Aontais chun deireadh na n-athruithe ama 
séasúracha a chomhchuibhiú, bheadh sé ag dul thar údarás an Aontais gan chúis dá gcruthófaí 
rialacha i bhfoirm Rialachán a bheadh infheidhme go díreach lena n-ordófaí úsáid an ama 
chaighdeánaigh nó an ama samhraidh sna Ballstáit go léir agus ní chuirfí san áireamh leis na 
riachtanais agus na cúinsí difriúla i gcodanna difriúla de AE. Dá bhrí sin, ba cheart do na 
Ballstáit a bheith saor lena rogha féin a dhéanamh. Ba cheart, áfach, níos mó ama a thabhairt 
dóibh sula gcuirfí an Treoir i bhfeidhm, chun iad féin a réiteach don athrú, ar chóir a chur 
chun feidhme ar bhealach comhbheartaithe agus comhordaithe.

Is oth leis an Rapóirtéir nach ndearna an Coimisiún aon mheasúnú tionchair ceart agus nach 
ndearna sé comhairliúchán poiblí agus geallsealbhóra iomlán 12 sheachtain sular thíolaic sé 
an togra maidir le Rialachán 2000/84/EC a thabhairt cothrom le dáta. Ní mór béim a leagan ar 
na gealltanais a thug na hinstitiúidí sa Chomhaontú Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr, inar ghlac siad leis gur uirlisí riachtanacha iad measúnuithe tionchair agus 
comhairliúcháin le feabhas a chur ar cháilíocht reachtaíocht an Aontais.

Mar sin féin, aontaíonn an Rapóirtéir seo le Rapóirtéir an choiste ceannais gur cheart an 
Rialachán seo a ghlacadh a luaithe is féidir, agus, más féidir, roimh dheireadh ré an reachtais 
reatha chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus chun ligean do na Ballstáit ullmhúchán 
ceart a dhéanamh do na dúshláin a bheidh le teacht.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla 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
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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 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.

Or. en

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 
samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an 
am a athrú dhá uair sa bhliain.

(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 dhochloíte ann gur 
mó an tairbhe a bhaineann le socruithe ama 
samhraidh ná an ciotaí a bhaineann leis an 
am a athrú dhá uair sa bhliain, cé gur 
tugadh le fios le roinnt staidéir eolaíocha, 
lena n-áirítear an staidéar ó Sheirbhís 
Taighde Pharlaimint na hEorpa Deireadh 
Fómhair 2017 ar shocruithe ama 
samhraidh AE faoi 
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Rialachán 2000/84/CE, gur ann 
d’éifeachtaí díobhálacha ar shláinte an 
duine.

Or. en

Leasú 3

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 ón 1 Aibreán 2021, 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 2021. 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 2021, sa dóigh gur ag an am 
céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla 
buana i mBallstáit éagsúla. Is inmhianaithe 
go ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh 
chomhbheartaithe agus chomhordaithe na 
cinntí maidir leis an am caighdeánach a 
chuirfidh gach ceann acu i bhfeidhm ó 
2021 amach.

(Tá feidhm ar fud an téacs ag an leasú 
2019 a athrú go 2021).

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2
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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 2021, ar 
choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 
1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
27 Deireadh Fómhair 2021. Tabharfaidh na 
Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i 
gcomhréir le hAirteagal 2.

Or. en

Leasú 5

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.

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 2021 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad 
téacs na bhforálacha sin in iúl don 
Choimisiún láithreach.

Or. en

Leasú 6

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 2021.

Or. en
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Leasú 7

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 2021.

Or. en
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