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RÉASÚNÚ GEARR

Ina rún an 8 Feabhra 2018, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún Eorpach measúnú a 
dhéanamh ar na socruithe ama samhraidh agus, más gá, togra a chur le chéile maidir le 
hathbhreithniú a dhéanamh orthu.

Ina dhiaidh sin, thionóil an Coimisiún Eorpach comhairliúchán poiblí le linn shamhradh 2018. 
Léiríodh sa chomhairliúchán tacaíocht mhór i measc na saoránach ar son deireadh a chur leis 
an athrú cloig leathbhliantúil. 

Cuireann an Rapóirtéir béim ar thoil na Parlaiminte éisteacht leis an éileamh soiléir sin ó 
shaoránaigh na hEorpa. Dá bhrí sin, tacaíonn an Rapóirtéir leis an togra ón gCoimisiún a 
tíolacadh an 12 Meán Fómhair 2018 maidir leis an athrú ama séasúrach a scor.  

Baineann roinnt impleachtaí tábhachtacha leis an athrú séasúrach a scor. Baineann na 
himpleachtaí sin le sláinte na saoránach de dheasca an tionchair ar an mbithrithim, agus le 
sláinte na n-ainmhithe chomh maith. Tá impleachtaí móra ann maidir le comhchuibhiú an 
Aontais chomh maith. Síneann críocha na mBallstát amach thar thrí amchrios dhifriúla 
(meán-am Greenwich 0, +1 agus +2) agus d’fhéadfadh sé go gcuirfeadh aon chur chuige 
neamhullmhaithe nó neamhchomhordaithe isteach ar fheidhmiú an mhargaidh aonair. Is faoi 
gach Ballstát atá sé i gcónaí am caighdeánach a roghnú dá chríoch féin. Dá bharr sin, tá baol 
mór ilroinnte ann ó thaobh na n-amchriosanna difriúla de, óir d’fhéadfadh sé go roghnódh 
tíortha comharsanachta athrú chuig amanna difriúla. 

Chuir an Rapóirtéir san áireamh freisin, nach ndearna uachtaránacht na hOstaire tosaíocht de 
agus nach raibh na hairí Iompair ar aon intinn faoin gceist fós nuair a pléadh í le linn a 
gcruinnithe i mí Dheireadh Fómhair agus i mí an Mheithimh 2018 agus i mí na Nollag 2017. 

Agus na teorainneacha sin á gcur san áireamh ó thaobh na treorach maidir leis an am 
samhraidh a scor, molann an Rapóirtéir an cur chuige seo a leanas: 

Tá comhordú riachtanach chun feidhmiú an mhargaidh aonair a áirithiú, óir má tá am difriúil 
le bheith in úsáid, beidh impleachtaí ann do roinnt earnálacha eacnamaíocha agus do 
ghluaiseachtaí na saoránach. De bhreis air sin, tá an méid sin níos tábhachtaí fós ós rud é gur 
glacadh an treoir dheireanach maidir le hathrú ama tráth nach raibh ann ach 15 Bhallstát. Ar 
na cúiseanna sin, measann an Rapóirtéir gur róluath an 1 Aibreán 2019 mar dháta don 
teacht i bhfeidhm agus gur gá é a chur siar go dtí 2020 chun ligean do na Ballstáit 
ullmhúcháin a dhéanamh don athrú, agus comhordú a dhéanamh chomh maith. 

In ainneoin inniúlacht na mBallstát maidir lena n-am féin a shocrú, molann an Rapóirtéir 
filleadh ar am geimhridh mar an am caighdeánach. Dá mbeadh am samhraidh ina am bliana 
bheadh sé sin, go teicniúil, ina athrú amchreasa, dá roghnódh na tíortha uile am geimhridh 
mar an am caighdeánach, b’éasca an próiseas le haghaidh scor d’athruithe ama agus 
sheachnófaí an ilroinnt idir na Ballstáit. 

Ar an mbealach céanna, bealach eile chun an próiseas a dhéanamh níos éasca ná na Ballstáit 
a chomhordú de réir grúpaí tíortha comharsanachta agus go háirithe i gcomhréir leis na 
hamchriosanna (meán-am Greenwich 0, +1 agus +2) chun an staid reatha a choimeád. 
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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe 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

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) 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 in éineacht leis na 
Ballstáit 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.

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, deimhneacht 
dhlíthiúil agus iontaofacht fhadtéarmach 
a chruthú, agus suaitheadh ar sceidealú 
agus ar fheidhmíocht oibríochtaí iompair 
paisinéirí agus earraí, ar fheidhmiú na 
gcóras faisnéise agus cumarsáide, ar 
chostais níos airde ar thrádáil trasteorann, 
nó ar tháirgiúlacht níos ísle d’earraí agus 
seirbhísí agus éifeachtaí ar tháirgiúlacht 
talmhaíochta, inter alia, a sheachaint. Ní 
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léirítear san fhianaise gur mó an tairbhe a 
bhaineann le socruithe ama samhraidh ná 
an ciotaí a bhaineann leis an am a athrú dhá 
uair sa bhliain.

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3 a) Sa chomhthéacs sin, is féidir le cás 
na bhfeirmeoirí beostoic a bheith ina 
shampla inar measadh ar dtús nár 
réitíodh na socruithe ama samhraidh le 
cleachtais oibre na talmhaíochta, go 
háirithe maidir le tús an-luath an lae 
oibre mar atá cheana féin faoin am 
caighdeánach. Chomh maith leis sin, leis 
an aistriú leathbhliantúil chuig am 
samhraidh, measadh go mbeadh sé níos 
deacra torthaí nó ainmhithe a chur 
amach chun na margaí. Agus ar 
deireadh, de dheasca na mbó a bheith ag 
cloí lena rithim bhlite nádúrtha, glacadh 
leis go mbeadh titim sa tál bainne. Mar 
sin féin, tá trealamh agus cleachtais 
talmhaíochta nua tar éis an 
fheirmeoireacht a athrú ó bhun ar 
bhealach a fhágann gur cosúil nach 
ábhartha a thuilleadh na hábhair imní sin 
cé gur ann fós do na hábhair imní maidir 
le bithrithim na n-ainmhithe agus le dálaí 
oibre na bhfeirmeoirí.

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar 
ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh agus 
tá sé curtha in iúl cheana féin ag roinnt 
Ballstát gur fearr leo scor de chur i 

(4) Tá díospóireacht phoiblí bhríomhar 
ar siúl faoi shocruithe ama samhraidh a 
bhuí le rannpháirtíocht ghníomhach 
grúpaí gníomhaíochta náisiúnta i roinnt 
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bhfeidhm na socruithe sin. Ina fhianaise sin 
uile, is gá leanúint d'fheidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh a chosaint agus 
aon suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin 
de dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa 
réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is 
iomchuí deireadh a chur ar bhealach 
comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

mhaith Ballstát, agus tá sé curtha in iúl 
cheana féin ag roinnt Ballstát gur fearr leo 
scor de chur i bhfeidhm na socruithe sin. 
Le linn na bpléití a bhí ann, rinneadh 
saineolaithe as réimsí éagsúla, lena n-
áirítear leigheas agus tréidliacht, 
talmhaíocht, oideachas agus 
turasóireacht, measúnú ar éifeachtaí 
díobhálacha an athraithe bhliantúil cloig. 
Ina fhianaise sin uile, is gá leanúint 
d’fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh a chosaint agus aon 
suaitheadh mór ar an bhfeidhmiú sin de 
dheasca éagsúlacht idir na Ballstáit sa 
réimse seo a sheachaint. Dá bhrí sin, is 
iomchuí deireadh a chur ar bhealach 
comhordaithe le socruithe ama samhraidh.

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 a) I roinnt tionscnamh ó na 
saoránaigh, tarraingíodh aird ar ábhair 
imní na saoránach faoin athrú 
débhliantúil cloig agus ba cheart an t-am 
agus an deis a thabhairt do na Ballstáit a 
gcomhairliúcháin phoiblí agus 
measúnuithe tionchair féin a dhéanamh 
chun tuiscint níos fearr a fháil ar na 
himpleachtaí a bhaineann le scor 
d’athruithe ama séasúracha i ngach 
réigiún.

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 b) Chun cur chun feidhme 
comhchuibhithe ar an Treoir seo a 
áirithiú, rachaidh na Ballstáit i 
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gcomhairle le chéile agus déanfaidh siad 
aon athruithe amchreasa a chomhordú 
chun amchriosanna neamhphraiticiúla 
agus cur isteach trom ar an margadh 
inmheánach a sheachaint.

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Níor cheart an Treoir seo dochar a 
dhéanamh do cheart gach Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh maidir leis an am 
caighdeánach nó na hamanna 
caighdeánacha do na críocha atá ina 
dhlínse agus atá faoi raon feidhme 
críochach na gConarthaí, agus maidir le 
hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a 
áirithiú nach suaithfear feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh sa chás nach 
mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur 
socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba 
cheart do na Ballstáit gan an t-am 
caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith 
atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann 
le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear 
in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. 
Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a 
laghdú ar iompar, ar chumarsáid agus ar na 
hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart 
dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in 
am trátha go bhfuil rún acu a n-am 
caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar 
tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina 
dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar 
bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad 
a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na 
bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois 
sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus 
geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an 
bhfaisnéis sin a fhoilsiú.

(5) Níor cheart an Treoir seo dochar a 
dhéanamh do cheart gach Ballstáit 
cinneadh a dhéanamh maidir leis an am 
caighdeánach nó na hamanna 
caighdeánacha do na críocha atá ina 
dhlínse agus atá faoi raon feidhme 
críochach na gConarthaí, agus maidir le 
hathruithe eile air sin. Mar sin féin, chun a 
áirithiú nach suaithfear feidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh sa chás nach 
mbeadh ach cuid de na Ballstáit ag cur 
socruithe ama samhraidh i bhfeidhm, ba 
cheart do na Ballstáit gan an t-am 
caighdeánach a athrú in aon chríoch ar leith 
atá ina ndlínse ar chúiseanna a bhaineann 
le hathruithe séasúracha, fiú má chuirtear 
in iúl gur athrú amchreasa é an t-athrú sin. 
Thairis sin, chun an suaitheadh, inter alia, a 
laghdú ar iompar, ar chumarsáid, ar an 
earnáil talmhaíochta agus ar na 
hearnálacha eile lena mbaineann, ba cheart 
dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas in 
am trátha go bhfuil rún acu a n-am 
caighdeánach a athrú agus na hathruithe ar 
tugadh fógra fúthu a chur i bhfeidhm ina 
dhiaidh sin. Ba cheart don Choimisiún, ar 
bhonn an fhógra sin, na Ballstáit eile ar fad 
a chur ar an eolas ionas gur féidir leo na 
bearta uile is gá a dhéanamh. Lena chois 
sin, ba cheart dó an pobal i gcoitinne agus 
geallsealbhóirí a chur ar an eolas tríd an 
bhfaisnéis sin a fhoilsiú.
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Leasú 8

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 2020, 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 
29 Márta 2020. 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 31 Deireadh 
Fómhair 2020, sa dóigh gur ag an am 
céanna a dhéanfar athruithe comhchosúla 
buana i mBallstáit éagsúla ar bhealach 
dea-chomhordaithe. Is inmhianaithe go 
ndéanfadh na Ballstáit ar dhóigh 
chomhbheartaithe na cinntí maidir leis an 
am caighdeánach a chuirfidh gach ceann 
acu i bhfeidhm ó 2020 amach.

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe 
séasúracha i bhfeidhm ar a n-am 
caighdeánach nó ar a n-amanna 
caighdeánacha.

1. Ní chuirfidh na Ballstáit athruithe 
séasúracha i bhfeidhm ar a n-am 
caighdeánach nó ar a n-amanna 
caighdeánacha. Roghnóidh siad go 
comhpháirteach am caighdeánach ar 
bhonn buan nó am samhraidh ar bhonn 
buan agus beidh feidhm aige sin ar fud 
an Aontais.



AD\1177468GA.docx 9/12 PE630.764v02-00

GA

Réasúnú

An aidhm atá leis ná paisteáil d’amchriosanna idir tíortha AE. Rachadh rogha choitianta ar 
leibhéal AE chun leasa an mhargaidh aonair agus ghnáthshaol na saoránach.

Leasú 10

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 2

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 2020, ar 
choinníoll go ndéanfaidh siad amhlaidh ar 
1:00 a.m., Am Uilíoch Lárnach, an 
31 Deireadh Fómhair 2020. Tabharfaidh na 
Ballstáit fógra faoin gcinneadh sin i 
gcomhréir le hAirteagal 2.

Leasú 11

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 2020 ar a dhéanaí. Cuirfidh siad 
téacs na bhforálacha sin in iúl don 
Choimisiún láithreach.

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm Cuirfidh siad na forálacha sin i bhfeidhm 
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ón 1 Aibreán 2019. ón 1 Aibreán 2020.

Leasú 13

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 2020.
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