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Leasú 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0139/2020
Esther de Lange
Cineálcheadú mótarfheithiclí (Astaíochtaí Fíorthiomána)
(2019/0101(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Chun caoi a thabhairt do dhéantóirí 
ar na teorainneacha astaíochta Euro 6 a 
chomhlíonadh i gcomhthéacs nós imeachta 
tástála RDE, ba cheart na critéir 
chomhlíontachta le haghaidh RDE a 
thabhairt isteach in dhá chéim. Le linn na 
chéad chéime, arna iarraidh sin don 
déantóir, ba cheart fachtóir comhréireachta 
a bheith i bhfeidhm, ach ní úsáidfear ach an 
fachtóir comhréireachta deiridh mar an 
dara céim. Ba cheart don Choimisiún na 
fachtóirí comhréireachta deiridh a 
choimeád faoi athbhreithniú i bhfianaise 
an dul chun cinn teicniúil.

(9) Chun caoi a thabhairt do dhéantóirí 
ar na teorainneacha astaíochta Euro 6 a 
chomhlíonadh i gcomhthéacs nós imeachta 
tástála RDE, ba cheart na critéir 
chomhlíontachta le haghaidh RDE a 
thabhairt isteach in dhá chéim. Le linn na 
chéad chéime, arna iarraidh sin don 
déantóir, ba cheart fachtóir comhréireachta 
sealadach a bheith i bhfeidhm, ach níor 
cheart ach an fachtóir comhréireachta 
deiridh a úsáid mar an dara céim. Ba cheart 
don Choimisiún measúnú leanúnach a 
dhéanamh ar an bhfachtóir 
comhréireachta lena n-áirítear an lamháil 
earráide, i bhfianaise dul chun cinn 
teicniúil agus é a choigeartú anuas go 
bliantúil ar bhonn fianaise eolaíoch, 
chruinneas feabhsaithe an nós imeachta 
tomhais agus dhul chun cinn teicniúil 
PEMS. Ba cheart an lamháil earráide 
laistigh den fhachtóir comhréireachta a 
ísliú de réir a chéile agus a bheith chomh 
gar go nialas agus is féidir go teicniúil 
faoin 30 Meán Fómhair 2022.
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – fomhír 3 – pointe a
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áirítear ar na hoibleagáidí sin na 
teorainneacha astaíochta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a chomhlíonadh. Chun a 
shuí an bhfuil na teorainneacha astaíochta 
Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 
d’Iarscríbhinn I á gcomhlíonadh, déanfar 
na luachanna astaíochta a shuitear in aon 
tástáil bhailí astaíochtaí fíorthiomána 
(RDE) a roinnt ar an bhfachtóir 
comhréireachta infheidhme a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I. Beidh 
an toradh fós faoi bhun na dteorainneacha 
astaíochta Euro 6 a leagtar amach i dTábla 
2 den Iarscríbhinn sin.;

Áirítear ar na hoibleagáidí sin na 
teorainneacha astaíochta a leagtar amach in 
Iarscríbhinn I a chomhlíonadh. Chun a 
shuí an bhfuil na teorainneacha astaíochta 
Euro 6 a leagtar amach i dTábla 2 
d’Iarscríbhinn I á gcomhlíonadh, déanfar 
na luachanna astaíochta a shuitear in aon 
tástáil bhailí astaíochtaí fíorthiomána 
(RDE) a roinnt ar an bhfachtóir 
comhréireachta infheidhme mar a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I. Beidh 
an toradh fós faoi bhun na dteorainneacha 
astaíochta Euro 6 a leagtar amach i dTábla 
2 den Iarscríbhinn sin. Déanfar an lamháil 
earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta a ísliú de réir a chéile trí 
athbhreithnithe anuas bliantúla, bunaithe 
ar mheasúnuithe ó JRC. Beidh an 
lamháil earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta chomh gar go nialas agus 
is féidir go teicniúil faoin 30 Meán 
Fómhair 2022.
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe b
Rialachán (CE) Uimh. 715/2007
Airteagal 10 – mír 4 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an 
bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go 
sonrach le truailleáin ar leith, agus a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i 
gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a 
thabharfar chun feasa na luachanna 
teorantacha Euro 6 a bheith á 
gcomhlíonadh nó a mhalairt.

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an 
bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go 
sonrach le truailleáin ar leith, agus a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i 
gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a 
thabharfar chun feasa na luachanna 
teorantacha Euro 6 a bheith á 
gcomhlíonadh nó a mhalairt. Déanfar an 
lamháil earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta a ísliú de réir a chéile trí 
athbhreithnithe anuas bliantúla, bunaithe 
ar mheasúnuithe ó JRC. Beidh an 
lamháil earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta chomh gar go nialas agus 
is féidir go teicniúil faoin 30 Meán 
Fómhair 2022.

Or. en



AM\1213032GA.docx PE655.424v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

11.9.2020 A9-0139/28

Leasú 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
thar ceann Ghrúpa ECR

Tuarascáil A9-0139/2020
Esther de Lange
Cineálcheadú mótarfheithiclí (Astaíochtaí Fíorthiomána)
(2019/0101(COD))

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 7 – pointe b
Rialachán 715/2015
Airteagal 10 – mír 5 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an 
bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go 
sonrach le truailleáin ar leith, agus a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i 
gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a 
shuífear an bhfuil na luachanna teorantacha 
Euro 6 á gcomhlíonadh.;

Le linn aon tástáil bhailí RDE, is tríd an 
bhfachtóir comhréireachta a bhaineann go 
sonrach le truailleáin ar leith, a leagtar 
amach i dTábla 2a d’Iarscríbhinn I i 
gcomhréir leis an dara fomhír 
d’Airteagal 4(1), a chur san áireamh a 
thabharfar chun feasa na luachanna 
teorantacha Euro 6 a bheith á 
gcomhlíonadh nó a mhalairt. Déanfar an 
lamháil earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta a ísliú de réir a chéile trí 
athbhreithnithe anuas bliantúla, bunaithe 
ar mheasúnuithe ó JRC. Beidh an 
lamháil earráide laistigh den fhachtóir 
comhréireachta chomh gar go nialas agus 
is féidir go teicniúil faoin 30 Meán 
Fómhair 2022.
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Togra le haghaidh Rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1
Rialachán 715/2007
Iarscríbhinn I tábla 2a ró 2 fonóta 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is é CFtruailleán-deiridh an fachtóir 
comhréireachta a úsáidtear chun a shuí an 
bhfuil na teorainneacha astaíochta Euro 6 á 
gcomhlíonadh trí aird a thabhairt ar na 
neamhchinnteachtaí teicniúla a ghabhann 
le húsáid na gCóras Iniompartha Tomhais 
Astaíochtaí (PEMS).

(2) Is é CF truailleán-deiridh an fachtóir 
comhréireachta a úsáidtear chun a shuí an 
bhfuil na teorainneacha astaíochta Euro 6 á 
gcomhlíonadh trí aird a thabhairt ar na 
héiginnteachtaí teicniúla breise tomhais a 
ghabhann le tabhairt isteach na gCóras 
Iniompartha Tomhais Astaíochtaí (PEMS). 
Déantar é a shloinneadh mar 1 + lamháil 
tomhais éiginnteachta. Faoin 30 Meán 
Fómhair 2022, beidh an lamháil chomh 
gar go nialas agus is féidir go teicniúil.

Or. en


