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26.9.2018 A8-0287/80 

Leasú  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa S&D 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Aithris 42 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(42) In 2024, tá sé beartaithe 

athbhreithniú a dhéanamh ar an dul 

chun cinn a rinneadh faoin [Rialachán 

maidir le comhroinnt díchill agus faoin 

Treoir maidir le córas trádála 

astaíochtaí]. Is iomchuí, dá bhrí sin, 

éifeachtacht an Rialacháin seo sa bhliain 

chéanna a mheas chun measúnú 

comhordaithe comhleanúnach a dhéanamh 

ar na bearta arna gcur chun feidhme faoi 

na hionstraimí sin ar fad. 

(42) Is iomchuí measúnú a dhéanamh ar 

éifeachtacht an Rialacháin seo in 2023 

chun go bhféadfaí measúnú tráthúil, 

trédhearcach, comhordaithe agus 

comhleanúnach a dhéanamh ar a chur 

chun feidhme agus ar an dul chun cinn 

atá déanta i dtreo na spriocanna atá 

leagtha síos a bhaint amach laistigh den 

amlíne atá socraithe, agus maidir le dul 

chun cinn atá bainte amach faoin 

Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill 

agus faoin Treoir maidir le Córas Trádála 

Astaíochtaí. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Leasú  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa S&D 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 — mír 5 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

5. Amhail ón 1 Eanáir 2030, beidh 

feidhm ag na spriocanna seo a leanas: 

5. Amhail ón 1 Eanáir 2030, beidh 

feidhm ag na spriocanna seo a leanas: 

(a) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

gluaisteán nua paisinéirí, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 30% ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid A d'Iarscríbhinn I; 

(a) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

gluaisteán nua paisinéirí, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 40% ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid A d'Iarscríbhinn I; 

(b) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

feithiclí tráchtála éadroma nua, sprioc le 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 30% ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid B d'Iarscríbhinn I. 

(b) i gcás mheánastaíochtaí an fhlít 

feithiclí tráchtála éadroma nua, sprioc 

haghaidh fhlít uile an Aontais is ionann le 

laghdú 40% ar mheán na spriocanna i leith 

astaíochtaí sonracha in 2021, arna 

gcinneadh i gcomhréir le pointe 6.1.2 de 

Chuid B d'Iarscríbhinn I. 

Or. en 
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Leasú  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa S&D 

 

Tuarascáil A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Caighdeáin feidhmíochta astaíochtaí do charranna nua paisinéirí agus d’fheithiclí tráchtála 

éadroma nua 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Togra le haghaidh rialacháin 

Airteagal 1 — mír 1 

 

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. In 2024, cuirfidh an Coimisiún 

tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle i dtaobh a 

éifeachtaí agus atá an Rialachán seo, nuair 

is iomchuí, agus beidh ag gabháil léi togra 

maidir leis an Rialachán a leasú. Sa 

tuarascáil sin, déanfar a ionadaíoch agus 

atá luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus an 

ídithe fuinnimh arna gcinneadh i gcomhréir 

le Rialachán (AE) 2017/1151, úsáid 

feithiclí astaíochtaí ísle agus astaíochtaí 

nialasacha ar mhargadh an Aontais agus 

cur i bhfeidhm bonneagair athluchtúcháin 

agus athbhreoslúcháin arna thuairisciú faoi 

Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle, déanfar an t-

ionadaíochas sin a mheas, inter alia, i dtaca 

le fíordhálaí domhanda. 

1. In 2023, cuirfidh an Coimisiún 

tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle i dtaobh a 

éifeachtaí agus atá an Rialachán seo, i gcás 

inarb iomchuí, agus beidh ag gabháil léi 

togra maidir leis an Rialachán seo a leasú. 

Sa tuarascáil sin, déanfar, inter alia, 

measúnú ar a ionadaíche agus atá 

luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus an 

ídithe fuinnimh arna gcinneadh i gcomhréir 

le Rialachán (AE) 2017/1151, ar úsáid 

feithiclí astaíochtaí ísle agus astaíochtaí 

nialasacha ar mhargadh an Aontais, go 

háirithe i ndáil le feithiclí trádála 

éadroma, ar chur i bhfeidhm bonneagair 

athluchtúcháin agus athbhreoslúcháin arna 

thuairisciú faoi Threoir 2014/94/AE ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle29, agus ar thionchar an 

Rialacháin sin ar thomhaltóirí, go 

háirithe iad siúd atá ar ioncam íseal agus 

ar mheánioncam. Déanfar measúnú sa 

tuarascáil sin freisin ar na roghanna 

chun glacadh ardteicneolaíochtaí 

ísealcharbóin, lena n-áirítear bithghás 

agus breoslaí sintéiseacha a tháirgtear le 

fuinneamh inathnuaite, a dhreasú. 
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29.Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 22 

Deireadh Fómhair 2014 maidir le 

bonneagar breoslaí malartacha a úsáid (IO 

L 307, 28.10.2014, lch. 1). 

29.Treoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle an 22 

Deireadh Fómhair 2014 maidir le 

bonneagar breoslaí malartacha a úsáid (IO 

L 307, 28.10.2014, lch. 1). 

Or. en 

 

 


