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20.3.2019 A8-0175/96

Leasú 96
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 1 Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme Ábhar agus raon feidhme

1. Bunaítear leis an Rialachán seo na 
critéir chun a chinneadh an bhfuil 
gníomhaíocht eacnamaíoch inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de chun críocha 
inbhuanaitheacht comhshaoil infheistíochta 
a shuíomh.

1. Bunaítear leis an Rialachán seo na 
critéir maidir le méid an tionchair ar an 
gcomhshaol agus inbhuanaitheacht na 
gníomhaíochta eacnamaíche a chinneadh, 
chun críche méid na hinbhuanaitheachta 
comhshaoil ag infheistíocht a shuí. 

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir leis an méid seo a leanas:

2. Beidh feidhm ag an Rialachán seo 
maidir leis an méid seo a leanas:

(a) bearta arna nglacadh ag na Ballstáit 
nó ag an Aontas lena leagtar amach aon 
cheanglais atá ar ghníomhaithe margaidh i 
leith táirgí airgeadais nó bannaí 
corparáideacha arna margú mar chinn atá 
inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil 
de,

(a) bearta arna nglacadh ag na Ballstáit 
nó ag an Aontas lena leagtar amach aon 
cheanglais atá gaolmhar leis an 
inbhunaitheacht atá ar ghníomhaithe 
margaidh ábhartha i leith táirgí airgeadais 
nó bannaí corparáideacha;

(b) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a thairgeann táirgí airgeadais 
mar  infheistíochtaí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó mar 
infheistíochtaí a bhfuil tréithe comhchosúla 
acu.

(b) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a thairgeann táirgí airgeadais 
mar infheistíochtaí atá inbhuanaithe ó 
thaobh an chomhshaoil de nó mar 
infheistíochtaí a bhfuil tréithe comhchosúla 
acu;
(ba) rannpháirtithe sa mhargadh 
airgeadais a dhéanann táirgí airgeadais 
eile a thairiscint seachas sna cásanna seo 
a leanas:
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(i) má sholáthraíonn an rannpháirtí 
sa mhargadh airgeadais mínithe, atá 
tacaithe ag fianaise réasúnta  chun 
sástacht na n-údarás inniúil ábhartha, 
nach bhfuil aon tionchar 
inbhuanaitheachta suntasach ag na 
gníomhaíochtaí eacnamaíocha arna 
gcistiú ag a tháirgí airgeadais de réir na 
gcritéar scagtha teicniúil dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 3a, agus sa chás sin ní 
bheidh feidhm ag forálacha Chaibidil II 
agus Chaibidil III;  cuirfear an fhaisnéis 
sin ar fáil ina réamheolaire; nó
(ii) má dhearbhaíonn an rannpháirtí 
sa mhargadh airgeadais ina réamheolaire 
nach bhfuil cuspóirí inbhuanaitheachta á 
saothrú leis an táirge airgeadais i dtrácht 
agus go bhfuil baol méadaithe ann go 
dtacóidh an táirge le gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha nach meastar a bheith 
inbhuanaithe faoin Rialachán seo.
2a. Cuirfear i bhfeidhm na critéir dá 
dtagraítear i mír 1 ar bhealach 
comhréireach, agus ualach iomarcach 
riaracháin á sheachaint, agus ag cur san 
áireamh cineál, scála agus castacht an 
rannpháirtí sa mhargadh airgeadais agus 
na n-institiúidí creidmheasa trí 
fhorálacha simplithe le haghaidh eintitis 
bheaga agus neamhchasta i gcomhréir le 
forálacha Airteagal 4(2e).
2b. Féadfar na critéir dá dtagraítear 
sa chéad mhír den Airteagal seo a úsáid 
chun na críche atá luaite sa mhír sin ag 
gnóthais nach gcumhdaítear le mír 2 den 
Airteagal seo nó maidir le táirgí 
airgeadais eile seachas na cinn sin a 
shainítear in Airteagal 2 ar bhonn 
deonach, 
2c. Glacfaidh an Coimisiún gníomh 
tarmligthe chun críche na faisnéise a 
chuirfidh an rannpháirtí sin sa mhargadh 
airgeadais faoi bhráid na n-údarás inniúil 
ábhartha chun críocha phointe (a) de 
mhír 2 den Airteagal seo. 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/97

Leasú 97
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – pointe -a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) ciallaíonn 'infheistíocht atá 
inbhuanaithe' infheistíocht lena ndéantar 
cistiú ar ghníomhaíocht eacnamaíoch 
amháin nó roinnt gníomhaíochtaí 
eacnamaíocha atá i gcomhréir le 
spriocanna comhshaoil, sóisialta agus 
rialachais (CSR); 

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/98

Leasú 98
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 3a
Chun críocha méid na 
hinbhuanaitheachta comhshaoil ag 
infheistíocht a bhunú, measfar 
gníomhaíocht eacnamaíoch a bheith ina 
gníomhaíocht eacnamaíoch a bhfuil 
tionchar suntasach diúltach aici ar an 
gcomhshaol i gcás ina gcomhlíonann an 
ghníomhaíocht sin aon cheann de na 
critéir seo a leanas:
(a) déanann an ghníomhaíocht 
eacnamaíoch dochar suntasach d'aon 
cheann de na cuspóirí comhshaoil a 
leagtar amach in Airteagal 5 i gcomhréir 
le hAirteagal 12;
(b) comhlíonann an ghníomhaíocht 
eacnamaíoch critéir scagtha theicniúla le 
haghaidh gníomhaíochtaí a dhéanann 
dochar suntasach, i gcás inar shonraigh 
an Coimisiún na critéir scagtha theicniúla 
sin i gcomhréir le hAirteagail 6(2), 7(2), 
8(2), 9(2), 10(2), 11(2) agus Airteagal 
12(2).

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/99

Leasú 99
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 6 Airteagal 6

Rannchuidiú mór le maolú ar an athrú 
aeráide

Rannchuidiú mór le maolú ar an athrú 
aeráide

1. Measfar go rannchuidíonn 
gníomhaíocht eacnamaíoch go mór le 
maolú ar an athrú aeráide i gcás ina 
rannchuidíonn an ghníomhaíocht sin go 
mór le cobhsú na dtiúchan gás ceaptha 
teasa san atmaisféar ar leibhéal a chuireann 
cosc ar thrasnaíocht chontúirteach 
antrapaigineach leis an gcóras aeráide trí 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint 
nó a laghdú nó trí fheabhas a chur ar bhaint 
gás ceaptha teasa trí aon cheann de na 
modhanna seo a leanas, lena n-áirítear trí 
nuálaíocht phróisis nó táirge:

1. Measfar go rannchuidíonn 
gníomhaíocht eacnamaíoch go mór le 
maolú ar an athrú aeráide i gcás ina 
rannchuidíonn an ghníomhaíocht sin go 
mór le cobhsú na dtiúchan gás ceaptha 
teasa san atmaisféar ar leibhéal a chuireann 
cosc ar thrasnaíocht chontúirteach 
antrapaigineach leis an gcóras aeráide trí 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a sheachaint 
nó a laghdú nó trí fheabhas a chur ar bhaint 
gás ceaptha teasa trí aon cheann de na 
modhanna seo a leanas, lena n-áirítear trí 
nuálaíocht phróisis nó táirge:

(a) fuinneamh in-athnuaite nó 
fuinneamh a bheadh neodrach ó thaobh 
aeráide de a ghiniúint, a stóráil nó a úsáid 
(lena n-áirítear fuinneamh atá neodrach 
ó thaobh carbóin de), lena n-áirítear trí 
leas a bhaint as teicneolaíocht nuálach a 
bhféadfaí coigilteas suntasach a dhéanamh 
sa todhchaí dá barr nó trí atreisiú 
riachtanach na greille;

(a) fuinneamh in-athnuaite nó 
fuinneamh a bheadh neodrach ó thaobh 
aeráide de a ghiniúint, a stóráil, a 
dháileadh nó a úsáid  i gcomhréir leis an 
Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite, 
lena n-áirítear trí leas a bhaint as 
teicneolaíocht nuálach a bhféadfaí 
coigilteas suntasach a dhéanamh sa 
todhchaí dá barr nó trí atreisiú riachtanach 
na greille;

(b) feabhas a chur ar éifeachtúlacht 
fuinnimh;

(b) feabhas a chur ar choigiltis agus 
éifeachtúlacht fuinnimh i ngach earnáil, 
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ach amháin giniúint fuinnimh ag úsáid 
breoslaí iontaise soladacha, agus ag gach 
céim den slabhra fuinnimh, chun laghdú 
ar an tomhaltas príomhúil agus deiridh 
fuinnimh. 

(c) cur le soghluaisteacht ghlan nó 
soghluaisteacht atá neodrach ó thaobh 
aeráide de;

(c) cur le soghluaisteacht ghlan nó 
soghluaisteacht atá neodrach ó thaobh 
aeráide de;

(d) aistriú chuig úsáid a bhaint as 
ábhair in-athnuaite;

(d) aistriú chuig, nó méadú ar, úsáid a 
bhaint as ábhair in-athnuaite atá 
inbhuanaithe ó thaobh an comhshaoil de, 
ar bhonn measúnú saolré iomlán agus 
ionadú a dhéanamh go háirithe ar ábhair 
atá iontaise-bhunaithe, lena ngnóthaítear 
coigilteas gearrthéarmach maidir le 
hastuithe gáis cheaptha teasa; 

(f) astaíochtaí antrapaigineacha gás 
ceaptha teasa a chéimniú amach, lena n-
áirítear i gcás breoslaí iontaise;

(f) astaíochtaí antrapaigineacha gás 
ceaptha teasa a chéimniú amach;

(fa) baint CO2 as an atmaisféar agus a 
stóráil in éiceachórais nádúrtha a 
mhéadú, mar shampla tríd an 
bhforaoisiú, trí athshlánú na bhforaoisí 
agus tríd an talmhaíocht athghiniúnach;

(h) breoslaí glana, éifeachtúla a 
tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite nó ó 
fhoinsí atá neodrach ó thaobh carbóin de.

(h) breoslaí glana, éifeachtúla a 
tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite nó ó 
fhoinsí atá neodrach ó thaobh carbóin de.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 16 chun:

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 16 chun:

(a) mír 1 a fhorlíonadh chun critéir 
scagtha theicniúla a bhunú le coinníollacha 
a chinneadh, ar coinníollacha iad faoina 
measfar, chun críocha an Rialacháin seo, 
go rannchuidíonn gníomhaíocht 
eacnamaíoch shonrach go mór le maolú ar 
an athrú aeráide;

(a) mír 1 a fhorlíonadh chun critéir 
scagtha theicniúla a bhunú, ar critéir iad 
atá bunaithe ar tháscairí, chun 
coinníollacha a chinneadh, ar coinníollacha 
iad faoina measfar, chun críocha an 
Rialacháin seo, go rannchuidíonn 
gníomhaíocht eacnamaíoch shonrach go 
mór le maolú ar an athrú aeráide; áireofar i 
measc na gcritéar scagtha teicniúla sin 
tairseacha do ghníomhaíochtaí maolaithe 
i gcomhréir leis an gcuspóir an teocht 
dhomhanda a theorannú go maith faoi 
bhun 2°C agus iarrachtaí a dhéanamh í a 
theorannú ag 1,5°C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch, mar a leagtar amach 



AM\1180263GA.docx PE635.500v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

i gComhaontú Pháras;
(b) Airteagal 12 a fhorlíonadh chun 
critéir scagtha theicniúla a bhunú, maidir le 
gach cuspóir comhshaoil ábhartha, lena 
chinneadh an measfar, chun críocha an 
Rialacháin seo, go ndéanann gníomhaíocht 
eacnamaíoch a bhfuil critéir scagtha 
bunaithe ina leith de bhun phointe (a) den 
mhír seo dochar suntasach do cheann 
amháin nó níos mó de na cuspóirí sin.

(b) Airteagal 12 a fhorlíonadh chun 
critéir scagtha theicniúla a bhunú, ar critéir 
iad atá bunaithe ar tháscairí maidir le 
gach cuspóir comhshaoil ábhartha, lena 
chinneadh an measfar, chun críocha an 
Rialacháin seo, go ndéanann gníomhaíocht 
eacnamaíoch a bhfuil critéir scagtha 
bunaithe ina leith, ar critéir iad atá 
bunaithe ar tháscairí, de bhun phointe (a) 
den mhír seo dochar suntasach do cheann 
amháin nó níos mó de na cuspóirí sin.

3. Bunóidh an Coimisiún na critéir 
scagtha theicniúla dá dtagraítear i mír 2 i 
ngníomh tarmligthe amháin, agus na 
ceanglais a leagtar síos in Airteagal 14 á 
gcur san áireamh aige.

3. Bunóidh an Coimisiún na critéir 
scagtha theicniúla dá dtagraítear i mír 2, ar 
critéir iad atá bunaithe ar tháscairí i 
ngníomh tarmligthe amháin, agus na 
ceanglais a leagtar síos in Airteagal 14 á 
gcur san áireamh aige.

Or. en



AM\1180263GA.docx PE635.500v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

20.3.2019 A8-0175/100

Leasú 100
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 11a
1. Measfar go mbeidh gníomhaíocht 
eacnamaíoch ag rannchuidiú go 
substaintiúil le cuspóirí sóisialta má 
dhéanann an ghníomhaíocht 
eacnamaíoch sin aon cheann díobh seo a 
leanas:
(a) rochtain chothromasach ar bhia 
inacmhainne, sábháilte, leordhóthanach 
agus cothaitheach a chur chun cinn nó 
slándáil bia a áirithiú, nó an dá cheann;
(b) rochtain chothromasach ar 
sheirbhísí sláinte agus ar chumhdach 
uilíoch sláinte a chur chun cinn;
(c) rochtain cothromasach ar 
oideachas agus oiliúint a chur chun cinn;
(d) rochtain cothromasach ar chosaint 
shóisialta a chur chun cinn;
(e) rochtain chothromasach ar 
thithíocht leormhaith agus inacmhainne a 
chur chun cinn;
(f) rochtain chothromasach ar 
bhunseirbhísí fíor-riachtanacha, lena n-
áirítear uisce, sláintíocht, fuinneamh, 
iompar, seirbhísí airgeadais agus 
cumarsáid dhigiteach, a chur chun cinn;
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(g) tacú le forbairt a dhéanamh ar 
eagraíochtaí den gheilleagar sóisialta 
agus ar fhiontair sóisialta.
2. Glacfaidh an Coimisiún gníomh 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 16 
chun:
(a) mír 1 a fhorlíonadh chun critéir 
scagtha theicniúla a bhunú chun 
coinníollacha a chinneadh, ar 
coinníollacha iad faoina measfar, chun 
críocha an Rialacháin seo, go 
rannchuidíonn gníomhaíocht 
eacnamaíoch shonrach go mór le maolú 
ar an athrú aeráide; 
(b) Airteagal 12 a fhorlíonadh chun 
critéir scagtha theicniúla a bhunú, maidir 
le gach cuspóir sóisialta nó comhshaoil 
ábhartha, lena chinneadh an measfar, 
chun críocha an Rialacháin seo, go 
ndéanann gníomhaíocht eacnamaíoch a 
bhfuil critéir scagtha bunaithe ina leith de 
bhun phointe (a) den mhír seo dochar 
suntasach do cheann amháin nó níos mó 
de na cuspóirí sóisialta nó comhshaoil 
sin.
3. Bunóidh an Coimisiún na critéir 
scagtha theicniúla dá dtagraítear i mír 2 
le chéile in aon ghníomh tarmligthe 
amháin, agus na ceanglais a leagtar síos 
in Airteagal 14 á gcur san áireamh aige.
4. Glacfaidh an Coimisiún an 
gníomh tarmligthe dá dtagraítear i mír 2 
faoin 1 Iúil 2022, d'fhonn a áirithiú go 
dtiocfaidh sé i bhfeidhm an 31 Nollaig 
2022.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/101

Leasú 101
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
thar ceann Ghrúpa GUE/NGL

Tuarascáil A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Creat a bhunú chun infheistíocht inbhuanaithe a éascú
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 12 Airteagal 12

Dochar suntasach do chuspóirí comhshaoil Dochar suntasach do chuspóirí comhshaoil

Chun críocha Airteagal 3(b), measfar go 
ndéanann gníomhaíocht eacnamaíoch 
dochar suntasach:

1. Chun críocha Airteagail 3(b) agus 
3a, ag cur san áireamh a shaolré iomlán, 
measfar gníomhaíocht eacnamaíoch a 
bheith an-díobhálach:

(a)  do mhaolú ar an athrú aeráide, i 
gcás ina mbíonn an ghníomhaíocht sin ina 
cúis le méid suntasach astaíochtaí gás 
ceaptha teasa;

(a) do mhaolú ar an athrú aeráide, i 
gcás ina mbíonn an ghníomhaíocht sin ina 
cúis le méid suntasach astaíochtaí gás 
ceaptha teasa;

(b) d'oiriúnú don athrú aeráide, i gcás 
ina gcuirtear leis an éifeacht dhiúltach ar an 
aeráid atá ann faoi láthair, agus an aeráid a 
mheastar a bheidh ann, de bharr na 
gníomhaíochta sin, i gcás na timpeallachta 
nádúrtha agus na timpeallachta tógtha ina 
dtarlaíonn an ghníomhaíocht sin agus níos 
faide i gcéin;

(b) d'oiriúnú don athrú aeráide, i gcás 
ina gcuirtear leis an éifeacht dhiúltach ar an 
aeráid atá ann faoi láthair, agus an aeráid a 
mheastar a bheidh ann, de bharr na 
gníomhaíochta sin, i gcás na timpeallachta 
nádúrtha agus na timpeallachta tógtha ina 
dtarlaíonn an ghníomhaíocht sin agus níos 
faide i gcéin;

(c)  d'úsáid inbhuanaithe agus cosaint 
uisce agus acmhainní mara, i gcás ina 
ndéanann an ghníomhaíocht sin díobháil 
shuntasach do dhea-stádas uiscí an 
Aontais, lena n-áirítear fionnuisce, uiscí 
idirchriosacha agus uiscí cósta, nó do dhea-
stádas comhshaoil uiscí mara de chuid an 

(c) d'úsáid inbhuanaithe agus cosaint 
uisce agus acmhainní mara, i gcás ina 
ndéanann an ghníomhaíocht sin díobháil 
shuntasach do dhea-stádas uiscí an 
Aontais, lena n-áirítear fionnuisce, uiscí 
idirchriosacha agus uiscí cósta, nó do dhea-
stádas comhshaoil uiscí mara de chuid an 
Aontais, i gcomhréir le Treoir 2000/60/CE 
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Aontais; lena mbunaítear creat do ghníomhaíocht 
an Chomhphobail i réimse an bheartais 
uisce;

(d) don gheilleagar ciorclach agus do 
chosc agus athchúrsáil ar dhramhaíl, i gcás 
ina mbíonn neamhéifeachtúlachtaí 
suntasacha i gceist maidir le húsáid ábhar i 
gcéim amháin nó níos mó de shaolré táirgí 
de bharr na gníomhaíochta sin, lena n-
áirítear i dtéarmaí marthanacht táirgí agus i 
dtaca leis an acmhainneacht iad a dheisiú, a 
uasghrádú, a athúsáid nó a athchúrsáil; nó i 
gcás ina dtagann méadú suntasach ar 
ghiniúint, ar loscadh nó ar dhiúscairt 
dramhaíola de bharr na gníomhaíochta sin;

(d) don gheilleagar ciorclach agus do 
chosc agus athchúrsáil ar dhramhaíl, i gcás 
ina mbíonn neamhéifeachtúlachtaí 
suntasacha i gceist maidir le húsáid ábhar 
agus acmhainní, amhail fuinneamh 
neamh-inathnuaite, amhábhair, uisce 
agus talamh, go díreach nó go hindíreach 
ag céimeanna éagsúla de shaolré táirgí 
lena n-áirítear neamhéifeachtúlachtaí a 
bhaineann le gnéithe a dearadh chun 
teorainn a chur le saolré táirgí, lena n-
áirítear i dtéarmaí marthanacht táirgí agus i 
dtaca leis an acmhainneacht iad a dheisiú, a 
uasghrádú, a athúsáid nó a athchúrsáil; nó i 
gcás ina dtagann méadú suntasach ar 
ghiniúint, ar loscadh nó ar dhiúscairt 
dramhaíola de bharr na gníomhaíochta sin; 

(e) do chosc agus rialú ar thruailliú i 
gcás ina dtagann méadú suntasach ar 
astaíochtaí truailleán san aer, san uisce 
agus sa talamh de bharr na gníomhaíochta 
sin, i gcomparáid leis an gcás sular 
cuireadh tús leis an ngníomhaíocht sin;

(e) do chosc agus rialú ar thruailliú i 
gcás ina dtagann méadú suntasach ar 
astaíochtaí truailleán san aer, san uisce 
agus sa talamh de bharr na gníomhaíochta 
sin, i gcomparáid leis an gcás sular 
cuireadh tús leis an ngníomhaíocht sin;

(f) d'éiceachórais shláintiúla, i gcás ina 
ndéanann an ghníomhaíocht sin díobháil 
shuntasach do dhea-bhail éiceachóras.

(f) d'éiceachórais shláintiúla, i gcás ina 
ndéanann an ghníomhaíocht sin díobháil 
shuntasach do dhea-bhail agus stóinseacht 
éiceachóras, lena n-áirítear bithéagsúlacht 
agus úsáid talún.

1a. Chun críocha Airteagal 3(b) agus 
3a, agus timthriall iomlán na 
gníomhaíochta á chur san áireamh, 
measfar gníomhaíocht eacnamaíoch a 
bheith ag déanamh dochar suntasach do 
na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 5 
más rud é gur dochar suntasach an 
ghníomhaíocht sin do na prionsabail a 
chumhdaítear le Colún Eorpach na 
gCeart Sóisialta.
2. Agus measúnú á dhéanamh ar 
ghníomhaíocht eacnamaíoch i gcoinne 
chritéir (a) go (f) de mhír 1 den Airteagal 
seo, déanfar tionchair chomhshaoil na 
gníomhaíochta féin, chomh maith le 
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tionchar na dtáirgí agus na seirbhísí a 
sholáthraíonn an ghníomhaíocht sin le 
linn a saolré go léir, agus más gá, le linn 
an tslabhra luacha, a chur san áireamh.
3. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 16 agus i 
gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos 
in Airteagal 14 chun critéir scagtha 
theicniúla a bhunú ar bhonn táscairí agus 
an phrionsabail réamhchúraim ar 
mhaithe lena chinneadh cibé an ndéantar 
gníomhaíocht eacnamaíoch a mheas, 
chun críocha phointí (a) go (f) den chéad 
mhír d’Airteagal 3a, mar 
ghníomhaíochtaí a bhfuil tionchar 
suntasach diúltach aici ar an 
gcomhshaol.

Or. en


