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RÉASÚNÚ GEARR

Is é Dlí Aeráide na hEorpa príomhphíosa reachtaíochta Chomhaontú Glas AE. Agus sprioc na 
neodrachta aeráide á baint amach aige, ba cheart go gcothófaí leis fás agus fostaíocht ar fud 
AE freisin.  Ag an am céanna, ní mór go mbeadh an t-aistriú chuig neodracht aeráide cóir 
agus cuimsitheach.

Tá tábhacht straitéiseach ag baint le hearnáil na talmhaíochta don tslándáil bia san Aontas 
Eorpach agus ar fud an domhain, ach chomh maith leis sin is í an earnáil is mó agus is géire í 
atá neamhchosanta ar iarmhairtí an athraithe aeráide. Dá bhrí sin, ba cheart go gcruthófaí le 
Dlí Aeráide AE creat d’institiúidí ábhartha AE agus do na Ballstáit chun oiriúnú, 
athléimneacht agus forbairt astaíochtaí ísle gás ceaptha teasa (GCT) a éascú ar bhealach nach 
gcuireann táirgeadh bia i mbaol, i gcomhréir le hAirteagal 2, mír 1b, de Chomhaontú Pháras. 
Leagtar béim san Airteagal sin ar an ngá atá le cur chuige iomlánaíoch maidir le gníomhú ar 
son na haeráide agus táirgeadh bia, lena dtugtar aghaidh ar oiriúnú, ar athléimneacht agus ar 
mhaolú.

Maidir le hearnálacha na talmhaíochta agus na foraoiseachta, ós rud é gurb iad na haon 
earnálacha amháin a fheidhmíonn mar astaírí carbóin agus mar linnte carbóin, ní mór 
féachaint orthu mar spreagthóirí tábhachtacha. Tá gá le taighde substaintiúil agus forbairt 
shubstaintiúil sna hearnálacha sin chun leas iomlán a bhaint as na nuálaíochtaí 
teicneolaíochta. Tá gá le taighde fairsing agus forbairt fhairsing i dtáirgeadh plandaí agus 
beostoic araon, lena n-áirítear pórú plandaí le haghaidh barra nua agus barra níos athléimní 
agus féara lena leithlisítear mó carbóin, chomh maith le luachshocrú bithgháis agus 
bithmhaise. Ba cheart feabhas a chur ar nósanna imeachta tomhais GCT. 

Tá tábhacht thar na bearta le haistrithe nó le hastaíochtaí diúltacha. Faoi láthair, caitear ar 
bhealach comhionann le haistrithe agus le laghduithe ar astaíochtaí i margaí carbóin. Mar sin 
féin, ba cheart tona carbóin a thógtar as an atmaisféar a phraghsáil ar bhealach difriúil ó thona 
carbóin nach n-astaítear isteach san atmaisféar. Chun forbairt ar aistrithe a spreagadh, ba 
cheart don Choimisiún féachaint an bhféadfaí aistrithe nó astaíochtaí diúltacha a thrádáil ar 
leithligh ar mhargaí carbóin an Aontais agus an domhain. D’fhéadfadh sé go nginfí maoiniú 
suntasach don chomhrac i gcoinne an athraithe aeráide le trádáil astaíochtaí diúltacha den sórt 
sin.

Is gá freisin táirgeadh atá éifeachtúil ó thaobh na haeráide de a chur chun cinn agus 
infheictheacht a thabhairt dó san Aontas, lena n-áirítear sa talmhaíocht. Is cur chuige 
pragmatach i leith saincheist chasta é deimhniú tríú páirtí, agus bheadh sé mar aidhm leis 
aitheantas a thabhairt do na hiarrachtaí breise arna ndéanamh ag gníomhaithe, lena n-áirítear 
feirmeoirí agus comharchumainn, chun astaíochtaí CO2 i dtáirgeadh inbhuanaithe bia a 
laghdú. D’áiritheofaí leis freisin go mbeadh na caighdeáin chéanna in úsáid ag na Ballstáit 
uile. 

Tá roinnt leasuithe á moladh chun an Rialachán a fheabhsú. Is é is aidhm do na leasuithe sin, 
go háirithe, an méid seo a leanas a dhéanamh.

• a áirithiú go socrófar sprioc na neodrachta aeráide don Aontas ina iomláine agus do gach 
Ballstát ina aonar, d’fhonn uaillmhianta an Aontais ina iomláine a fheabhsú;
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• ‘prionsabal an chomhleanúnachais beartais’ a bhunú i ngach tionscnamh dá bhforáiltear sa 
Chomhaontú Glas; de réir an phrionsabail sin, ba cheart feidhm a bheith ag na breithnithe dá 
bhforáiltear sa Rialachán maidir leis an gconair do neodracht aeráide a leagan síos maidir le 
tionscnaimh uile an Chomhaontaithe Ghlais;

• foráil a dhéanamh maidir leis na breithnithe céanna a chur san áireamh, agus bearta 
riachtanacha á ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear 
nuair a bhíonn dáileadh idir ionstraimí beartais CTA agus neamh-CTA á chinneadh; 

• i bhfianaise ghéarchéim COVID-19, foráil a dhéanamh maidir le hoibleagáid an Choimisiúin 
slándáil bia agus inacmhainneacht bia a chur san áireamh agus, san am céanna, conair a 
leagan síos do neodracht aeráide;

• foráil a dhéanamh go ndéanfaidh an tAontas agus na Ballstáit oiriúnú feirmeoirí do 
thionchair dhíobhálacha an athraithe aeráide a éascú, agus athléimneacht aeráide agus forbairt 
astaíochtaí ísle GCT a chothú gan bagairt a dhéanamh ar tháirgeadh bia;

• foráil a dhéanamh go ndéanfaidh an Coimisiún, tar éis dó measúnú a dhéanamh ar an ngá atá 
le sprioc cheangailteach idirmheánach a leagan síos don bhliain 2040, togra reachtach a 
thíolacadh lena leagfar síos na luachanna atá le baint amach faoi 2040 chomh maith le haon 
bheart eile is gá;

• foráil a dhéanamh maidir le deimhniúchán tríú páirtithe chun caighdeán coiteann a leagan 
síos san Aontas do tháirgeadh aeráid-éifeachtúil. Is bealach é comhchaighdeáin a leagan síos 
freisin chun luach saothair a thabhairt d’fheirmeoirí agus do chomharchumainn a n-éiríonn leo 
níos mó a tháirgeadh le níos lú ábhair, rud a chuireann teorainn le lorg aeráide na dtáirgí;

• foráil a dhéanamh maidir leis an gceanglas roghanna malartacha ar an ngeilleagar iontaise a 
aimsiú. Soláthraíonn an geilleagar ciorclach bithbhunaithe ábhair in-athnuaite ar féidir iad a 
chur in ionad amhábhair iontaise;

Tá leasú curtha síos ag an Rapóirtéir freisin lena n-iarrtar ar an gCoimisiún an chonair a 
leagan amach chun neodracht aeráide a bhaint amach trí thogra reachtach agus ní trí ghníomh 
tarmligthe. Thabharfadh an gníomh tarmligthe sin aghaidh ar ghnéithe riachtanacha an 
Rialacháin, agus d’fhéadfadh sé nach mbeadh na gnéithe sin ina n-ábhar do chumhachtú 
gnímh tharmligthe. 

Ina theannta sin, measann an Rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach smaointe fónta gnó a roghnú 
agus treochláir a tharraingt suas i gcomhar le fiontraithe a bheidh ann amach anseo agus iad 
ag iarraidh a gcosa a chur fúthu sna margaí nua. Ba cheart líonra tacaíochta do ghnólachtaí 
nuathionscanta a chruthú ar an leibhéal réigiúnach i bhfoirm cúrsaí oiliúna agus seirbhísí 
comhairleacha saincheaptha.

Ar deireadh, i bhfianaise srianta ama, ní raibh an deis ag an Rapóirtéir dul i dteagmháil le 
grúpaí polaitiúla eile nó le geallsealbhóirí eile i ndréachtú na tuairime seo. Beidh gach ionchur 
ina ábhar mór sásaimh agus cuirfear san áireamh é, agus leasuithe comhréitigh á ndréachtú. 

LEASUITHE
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Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste freagrach, na 
leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Margadh Glas Eorpach’19, straitéis nua 
fáis a bhfuil sé mar aidhm aici an tAontas 
Eorpach a chlaochlú ina shochaí chóir 
rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-
aimseartha iomaíoch atá éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní de, nach mbeidh aon 
ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa ann in 
2050, agus nach mbeidh an fás 
eacnamaíoch ceangailte a thuilleadh le 
húsáid acmhainní. Tá sé mar aidhm aige 
freisin caipiteal nádúrtha an Aontais a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, 
agus sláinte agus folláine na saoránach a 
chosaint ar rioscaí agus tionchair a 
bhaineann leis an gcomhshaol. San am 
céanna, ní mór an t-aistriú sin a bheith cóir 
agus iniatach, gan duine ar bith a fhágáil 
chun deiridh.

(1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Margadh Glas Eorpach’19, straitéis nua 
fáis a bhfuil sé mar aidhm aici an tAontas 
Eorpach a chlaochlú ina shochaí chóir 
rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-
aimseartha iomaíoch atá éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní de, nach mbeidh aon 
ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa ann in 
2050, agus nach mbeidh an fás 
eacnamaíoch ceangailte a thuilleadh le 
húsáid acmhainní. Is é Dlí Aeráide na 
hEorpa príomhghníomh reachtach an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip. Ba 
cheart, dá bhrí sin, go gcothófaí leis fás 
agus fostaíocht ar fud an Aontais, agus 
sprioc na neodrachta aeráide á baint 
amach aige. Tá sé mar aidhm ag an 
straitéis nua fáis freisin caipiteal nádúrtha 
an Aontais a chosaint, a chaomhnú agus a 
fheabhsú, agus sláinte agus folláine na 
saoránach a chosaint ar rioscaí agus 
tionchair a bhaineann leis an gcomhshaol. 
San am céanna, ní mór an t-aistriú sin a 
bheith cóir agus cuimsitheach, gan duine ar 
bith a fhágáil chun deiridh, agus béim ar 
leith á leagan ar ceantair thuaithe, 
iargúlta agus uirbeacha.

__________________ __________________
19 Teachtaireacht ón gCoimisiún - 
Comhaontú Glas don Eoraip, COM(2019) 
640 final an 11 Nollaig 2019.

19 Teachtaireacht ón gCoimisiún - 
Comhaontú Glas don Eoraip, COM(2019) 
640 final an 11 Nollaig 2019.

Leasú 2
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Le Tuarascáil Speisialta an Phainéil 
Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide 
(IPCC) maidir leis na tionchair a ghabhann 
le téamh domhanda 1.5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch agus na 
conairí astaíochtaí gás ceaptha teasa 
domhanda gaolmhara20, cuirtear bunús 
láidir eolaíoch ar fáil chun dul i ngleic leis 
an athrú aeráide agus léirítear inti an gá atá 
le dlús a chur leis an ngníomhaíocht 
aeráide. Deimhnítear inti go bhfuil géarghá 
ann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú mar ábhar práinne, agus gur gá an t-
athrú aeráide a theorannú go 1.5 °C, go 
háirithe chun an dóchúlacht go dtarlóidh 
eachtraí adhaimsire a laghdú. Léirítear sa 
Tuarascáil Mheasúnachta Dhomhanda 
(IPBES) 201921 a d’eisigh an Clár Idir-
Rialtasach maidir le Beartas Eolaíochta um 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus 
Éiceachórais an chailliúint bithéagsúlachta 
ar fud an domhain agus gurb é an t-athrú 
aeráide an tríú fachtóir is mó is cúis leis an 
gcailliúint bithéagsúlachta.22

(2) Le Tuarascáil Speisialta an Phainéil 
Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide 
(IPCC) maidir leis na tionchair a ghabhann 
le téamh domhanda 1.5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch agus na 
conairí astaíochtaí gás ceaptha teasa 
domhanda gaolmhara20, cuirtear bunús 
láidir eolaíoch ar fáil chun dul i ngleic leis 
an athrú aeráide agus léirítear inti an gá atá 
le dlús a chur leis an ngníomhaíocht 
aeráide. Deimhnítear inti go bhfuil géarghá 
ann le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a 
laghdú mar ábhar práinne, agus gur gá an t-
athrú aeráide a theorannú go 1.5 °C, go 
háirithe chun an dóchúlacht go dtarlóidh 
eachtraí adhaimsire a laghdú. Sa Tuarascáil 
Mheasúnachta Dhomhanda (IPBES) 201921 
a d’eisigh an Clár Idir-Rialtasach maidir le 
Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí 
Bithéagsúlachta agus Éiceachórais, tugadh 
chun suntais go mbeidh sé 
bunriachtanach úsáid inbhuanaithe a 
bhaint as an nádúr chun oiriúnú do 
thrasnaíocht chontúirteach 
antrapaigineach leis an gcóras aeráide, 
agus chun maolú a dhéanamh uirthi, 
agus léiríodh an chailliúint bithéagsúlachta 
ar fud an domhain agus gurb é an t-athrú 
aeráide an tríú fachtóir is mó is cúis leis an 
gcailliúint bithéagsúlachta.22.

_________________ _________________
20 IPCC, 2018: Téamh Domhanda 1.5 °C. 
Tuarascáil Speisialta maidir le tionchair an 
téimh dhomhanda 1.5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch agus na 
conairí astaíochtaí gás ceaptha teasa 
domhanda gaolmhara, i gcomhthéacs an 
fhreagairt dhomhanda a neartú ar an 
mbagairt a bhaineann leis an athrú aeráide, 
ar an bhforbairt inbhuanaithe agus ar 
iarrachtaí an bhochtaineacht a dhíothú 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 

20 IPCC, 2018: Téamh Domhanda 1.5 °C. 
Tuarascáil Speisialta maidir le tionchair an 
téimh dhomhanda 1.5 °C os cionn na 
leibhéal réamhthionsclaíoch agus na 
conairí astaíochtaí gás ceaptha teasa 
domhanda gaolmhara, i gcomhthéacs an 
fhreagairt dhomhanda a neartú ar an 
mbagairt a bhaineann leis an athrú aeráide, 
ar an bhforbairt inbhuanaithe agus ar 
iarrachtaí an bhochtaineacht a dhíothú 
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. 
Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, 
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A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, agus T. Waterfield 
(eagarthóirí)].

A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. 
Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 
Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. 
Maycock, M. Tignor, agus T. Waterfield 
(eagarthóirí)].

21 IPBES 2019: Measúnú Domhanda ar 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus 
Éiceachórais.

21 IPBES 2019: Measúnú Domhanda ar 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus 
Éiceachórais.

22 An Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil – An Comhshaol Eorpach – 
staid agus forbhreathnú 2020 
(Lucsamburg: Oifig Foilseachán AE, 
2019).

22 An Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil – An Comhshaol Eorpach – 
staid agus forbhreathnú 2020 
(Lucsamburg: Oifig Foilseachán AE, 
2019).

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
cuspóir cobhsaí fadtéarmach ann chun 
rannchuidiú leis an gclaochlú eacnamaíoch 
agus sochaíoch, poist agus fás agus chun 
go mbainfear amach Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, chomh 
maith le bogadh ar bhealach cothrom agus 
costéifeachtach ionsar sprioc theochta 
Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an 
athrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil 
de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
(‘Comhaontú Pháras’).

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
cuspóir cobhsaí fadtéarmach ann chun 
rannchuidiú leis an gclaochlú eacnamaíoch 
agus sochaíoch, poist agus fás a choimeád 
agus a chruthú, agus chun go mbainfear 
amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe, chomh maith le 
haistriú a áirithiú i dtaca le sprioc 
theochta Chomhaontú Pháras 2015 maidir 
leis an athrú aeráide i ndiaidh an 21ú 
Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide (‘Comhaontú Pháras’).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) I gComhaontú Pháras leagtar 
amach sprioc fhadtéarmach maidir leis an 
meánmhéadú domhanda a choinneáil 
roinnt mhaith faoi bhun 2°C os cionn na 

(4) I gComhaontú Pháras leagtar 
amach sprioc fhadtéarmach maidir leis an 
meánmhéadú domhanda a choinneáil 
roinnt mhaith faoi bhun 2°C os cionn na 
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leibhéal réamhthionsclaíoch agus iarrachtaí 
a dhéanamh an méadú ar an teocht a 
theorannú go 1.5°C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch23, agus leagtar béim 
ann ar a thábhachtaí atá sé oiriúnú do 
dhrochthionchair an athraithe aeráide24 
agus na sreabha airgeadais a thabhairt ar 
aon dul leis an gcur chuige i dtaobh 
leibhéal íseal astaíochtaí gás ceaptha teasa 
agus forbairt atá seasmhach ó thaobh na 
haeráide.

leibhéal réamhthionsclaíoch agus iarrachtaí 
a dhéanamh an méadú ar an teocht a 
theorannú go 1.5°C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch23, agus leagtar béim 
ann ar a thábhachtaí atá sé oiriúnú do 
dhrochthionchair an athraithe aeráide24, 
athléimneacht aeráide agus forbairt 
astaíochtaí ísle gás ceaptha teasa a 
chothú, lena n-áirítear trí mhaolú agus 
oiriúnú sa talmhaíocht, ar bhealach a 
neartaíonn athléimneacht, táirgeadh bia 
AE agus slándáil bia, agus na sreabha 
airgeadais a thabhairt ar aon dul leis an 
gcur chuige i dtaobh leibhéal íseal 
astaíochtaí gás ceaptha teasa agus forbairt 
atá seasmhach ó thaobh na haeráide25.

__________________ __________________
23 Airteagal 2.1.a de Chomhaontú Pháras. 23 Airteagal 2.1.a de Chomhaontú Pháras.
24 Airteagal 2.1.b de Chomhaontú Pháras. 24 Airteagal 2.1.b de Chomhaontú Pháras.
25 Airteagal 2.1.c de Chomhaontú Pháras. 25 Airteagal 2.1.c de Chomhaontú Pháras.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Is é is aidhm do ghníomhaíocht 
aeráide an Aontais agus na mBallstát 
daoine agus an pláinéad, leas, rathúnas, 
sláinte, córais bhia, sláine na n-éiceachóras 
agus ár mbithéagsúlacht a chosaint ar 
bhagairt an athraithe aeráide, i 
gcomhthéacs chlár oibre 2030 maidir le 
forbairt inbhuanaithe, chun cuspóirí 
Chomhaontú Pháras a shaothrú agus chun 
an rathúnas a uasmhéadú laistigh de 
theorainneacha an phláinéid agus chun an 
athléimneacht a uasmhéadú agus chun 
leochaileacht na sochaí i leith athrú aeráide 
a laghdú.

(5) Is é is aidhm do ghníomhaíocht 
aeráide an Aontais agus na mBallstát 
daoine agus an pláinéad, leas, rathúnas, 
sláinte, talmhaíocht an Aontais  agus 
córais bhia, ceantair thuaithe, 
foraoiseacht, sláine na n-éiceachóras agus 
ár mbithéagsúlacht a chosaint ar bhagairt 
an athraithe aeráide, i gcomhthéacs chlár 
oibre 2030 maidir le forbairt inbhuanaithe, 
chun cuspóirí Chomhaontú Pháras a 
shaothrú agus chun an rathúnas a 
uasmhéadú laistigh de theorainneacha an 
phláinéid agus chun an athléimneacht a 
uasmhéadú agus chun leochaileacht na 
sochaí i leith athrú aeráide a laghdú. Agus 
an tacaíocht airgeadais agus 
theicneolaíoch cheart á fáil acu, tá 
earnálacha na talmhaíochta agus na 
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foraoiseachta ina gcuid dhílis den 
réiteach chun cuspóirí an Aontais a 
bhaint amach, lena n-áirítear tríd an 
acmhainneacht atá acu CO2 a ionsú.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun aeráidneodracht a bhaint 
amach ba cheart rannchuidiú a bheith de 
cheangal ar gach earnáil eacnamaíoch. I 
bhfianaise a thábhachtaí atá táirgeadh agus 
tomhaltas fuinnimh maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa, is ríthábhachtach aistriú 
go córas fuinnimh slán inbhuanaithe 
inacmhainne atá ag brath ar mhargadh 
inmheánach fuinnimh atá dea-fheidhmiúil. 
Is spreagadh tábhachtach chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach atá sa 
chlaochlú digiteach, sa nuálaíocht 
theicneolaíoch agus sa taighde agus 
forbairt.

(6) Chun aeráidneodracht a bhaint 
amach agus cuspóirí Chomhaontú Pháras 
a ghnóthú, ba cheart rannchuidiú a bheith 
de cheangal ar gach earnáil eacnamaíoch, 
agus béim ar leith á leagan ar astaíochtaí 
breosla iontaise a laghdú. I bhfianaise a 
thábhachtaí atá táirgeadh agus tomhaltas 
fuinnimh maidir le hastaíochtaí gás ceaptha 
teasa, is ríthábhachtach aistriú go córas 
fuinnimh slán inbhuanaithe inacmhainne 
atá ag brath ar mhargadh inmheánach 
fuinnimh atá dea-fheidhmiúil. Is spreagadh 
tábhachtach chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach atá sa 
chlaochlú digiteach, i rochtain níos leithne 
ar an nuálaíocht theicneolaíoch agus sa 
taighde agus forbairt. Maidir le 
hearnálacha na talmhaíochta agus na 
foraoiseachta, ós rud é gurb iad na haon 
earnálacha amháin a fheidhmíonn mar 
astaírí carbóin agus mar linnte carbóin, 
ní mór féachaint orthu mar spreagthóirí 
tábhachtacha. Tá gá le taighde agus 
forbairt shubstaintiúil sna hearnálacha 
sin chun leas iomlán a bhaint as na 
réitigh atá ann cheana agus as réimse 
iomlán na nuálaíochtaí. Ba cheart aird ar 
leith a thabhairt freisin ar ábhair atá dian 
ar iontsaisí a ionadú le hábhair in-
athnuaite agus bhithbhunaithe a 
eascraíonn as an bhforaoiseacht agus as 
an talmhaíocht, agus le hábhair 
ísealcharbóin. Ba cheart go dtíolacfadh 
an Coimisiún sainmhíniú ar linnte 
carbóin agus eile.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Chun níos mó soiléireachta a chur 
ar fáil, ba cheart go dtíolacfadh an 
Coimisiún sainmhíniú ar linnte carbóin 
agus eile.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ina theannta sin, ina 
Theachtaireacht ón gCoimisiún an 
28 Samhain 2018 dar teideal ‘Pláinéad 
Glan do Chách: Pláinéad Glan le haghaidh 
Fís uile-Eorpach straitéiseach 
fhadtéarmach ar mhaithe le geilleagar 
rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch atá 
aeráidneodrach’, tá fís curtha i láthair ag an 
gCoimisiún maidir le glanastaíochtaí 
nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint 
amach san Aontas faoi 2050 trí bhíthin 
aistriú atá cothrom ó thaobh na sochaí de 
agus cost-éifeachtach.

(8) Ina theannta sin, ina 
Theachtaireacht ón gCoimisiún an 
28 Samhain 2018 dar teideal ‘Pláinéad 
Glan do Chách: Pláinéad Glan le haghaidh 
Fís uile-Eorpach straitéiseach 
fhadtéarmach ar mhaithe le geilleagar 
rathúil, nua-aimseartha, iomaíoch atá 
aeráidneodrach’, tá fís curtha i láthair ag an 
gCoimisiún maidir le glanastaíochtaí 
nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint 
amach san Aontas faoi 2050 trí bhíthin 
aistriú atá cothrom ó thaobh na sochaí de 
agus cost-éifeachtach. Sa chomhthéacs 
sin, má thagann méadú 30% ar dhaonra 
an domhain faoi 2050, imreoidh earnáil 
na talmhaíochta ról ríthábhachtach trí 
dhóthain bia a sholáthar chun géarchéim 
fhéideartha a sheachaint.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Tá an tAontas ina cheannródaí ar an 
aistriú chuig an aeráidneodracht agus tá sé 
tiomanta cuidiú leis an uaillmhian 
dhomhanda a ardú agus an fhreagairt 
dhomhanda ar an athrú aeráide a neartú, trí 
úsáid a bhaint as na huirlisí uile atá ar fáil 
dó, an taidhleoireacht aeráide san áireamh.

(10) Tá an tAontas ina cheannródaí ar an 
aistriú chuig an aeráidneodracht agus tá sé 
tiomanta é a bhaint amach ar bhealach 
atá cóir, cothrom ó thaobh na sochaí de 
agus cuimsitheach, agus cuidiú leis an 
uaillmhian dhomhanda a ardú agus an 
fhreagairt dhomhanda ar an athrú aeráide a 
neartú, trí úsáid a bhaint as na huirlisí uile 
atá ar fáil dó, an taidhleoireacht aeráide, 
beartas trádála agus gníomhaíocht 
sheachtrach ar son na haeráide chun tacú 
le maoiniú domhanda don aeráid a 
shlógadh do gach earnáil, go háirithe do 
mhaolú agus oiriúnú talmhaíochta i 
dtíortha i mbéal forbartha, a fhulaingíonn 
de bharr an easpa rochtana ar mhaoiniú 
aeráide mar sin32a.Chun feiniméan an 
truaillithe allmhairithe a sheachaint agus 
caighdeáin táirgthe a chomhpháirtithe 
trádála a ardú, tá an tAontas ag oiriúnú a 
bheartais trádála, ag tacú lena 
phrionsabail i bhfóraim iltaobhacha agus 
ag tabhairt éifeacht inbhraite dóibh i 
gcomhaontuithe trádála déthaobhacha, i 
gcás nach mór rochtain ar mhargadh an 
Aontais a bheith coinníollach ar 
chaighdeáin táirgthe a ardú i ngach 
éarnáil, agus aird ar leith á tabhairt ar an 
talmhaíocht.
__________________
32a 
http://www.fao.org/3/CA2698EN/ca2698e
n.pdf

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) D’iarr Parlaimint na hEorpa go 
ndéanfar na hathruithe is gá le bheith inár 
sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide 

(11) D’iarr Parlaimint na hEorpa go 
ndéanfar na hathruithe is gá le bheith inár 
sochaí atá neodrach ó thaobh na haeráide 
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de faoi 2050 ar a mhéad, gur fíorghaisce 
Eorpach33 a bheidh sa mhéid seo agus tá 
éigeandáil aeráide agus comhshaoil 
fógartha aici34. Tháinig an Chomhairle, ina 
Conclúidí an 12 Nollaig 201935  ar 
chomhaontú maidir leis an gcuspóir Aontas 
a bheadh aeráidneodrach a bhaint amach 
faoi 2050, i gcomhréir le cuspóirí 
Chomhaontú Pháras, ag aithint dó san am 
céanna gur gá creat cumasúcháin a chur ar 
bun agus gur gá infheistíocht shuntasach 
phoiblí agus phríobháideach a dhéanamh 
san aistriú. Ina theannta sin d’iarr an 
Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún 
togra a ullmhú maidir le straitéis 
fhadtéarmach an Aontais a luaithe is féidir 
in 2020 d’fhonn go nglacfadh an 
Chomhairle é agus go gcuirfí faoi Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide é.

de faoi 2050 ar a mhéad, gur fíorghaisce 
Eorpach33 a bheidh sa mhéid seo agus tá 
éigeandáil aeráide agus comhshaoil 
fógartha aici34. Tháinig an Chomhairle, ina 
Conclúidí an 12 Nollaig 201935, ar 
chomhaontú, i dteannta a chéile, maidir 
leis an gcuspóir Aontas a bheadh 
aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2050, i 
gcomhréir le cuspóirí Chomhaontú Pháras, 
ag aithint dó san am céanna gur gá creat 
cumasúcháin a chur ar bun agus gur gá 
infheistíocht shuntasach phoiblí agus 
phríobháideach a dhéanamh san aistriú. 
Ina dhiaidh sin, ón chéad ráithe de 2020, 
bhí an Eoraip buailte ag paindéim 
COVID-19, rud ba chúis le diantionchar 
socheacnamaíoch agus le héiginnteachtaí 
ó thaobh téarnaimh de. Ina theannta sin, 
d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an 
gCoimisiún togra a ullmhú maidir le 
straitéis fhadtéarmach an Aontais a luaithe 
is féidir in 2020 d’fhonn go nglacfadh an 
Chomhairle é agus go gcuirfí faoi Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide é.

_________________ _________________
33 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (2019/2956(RSP)).

33 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip (2019/2956(RSP)).

34 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil 
aeráide agus comhshaoil 
(2019/2930(RSP)).

34 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
28 Samhain 2019 maidir leis an éigeandáil 
aeráide agus comhshaoil 
(2019/2930(RSP)).

35 Conclúidí arna nglacadh ag an 
gComhairle Eorpach ag cruinniú a bhí aici 
an 12 Nollaig 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

35 Conclúidí arna nglacadh ag an 
gComhairle Eorpach ag cruinniú a bhí aici 
an 12 Nollaig 2019, EUCO 29/19, CO 
EUR 31, CONCL 9.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag (12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag 
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an Aontas cothromaíocht a bhaint amach 
idir astaíochtaí antrapaigineacha ar fud an 
gheilleagair agus aistrithe gás ceaptha teasa 
intíre, trí bhíthin réitigh nádúrtha agus 
teicneolaíocha, laistigh den Aontas faoi 
2050. Ba cheart do na Ballstáit uile cuspóir 
aeráidneodrachta 2050 an Aontais a 
shaothrú i dteannta a chéile agus ba cheart 
do na Ballstáit, Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún na bearta is 
gá a dhéanamh chun go bhféadfar sin a 
bhaint amach. Bearta ar leibhéal an 
Aontais, beidh siad sin ina gcuid 
thábhachtach de na bearta is gá chun an 
cuspóir sin a bhaint amach.

an Aontas cothromaíocht a bhaint amach 
idir astaíochtaí antrapaigineacha ar fud an 
gheilleagair agus gáis ceaptha teasa a 
bhaint ar bhonn intíre laistigh den Aontas 
faoi 2050, trí bhíthin réitigh nádúrtha 
agus teicneolaíocha agus trí úsáid 
acmhainní iontaise a chéimniú amach. Ba 
cheart do na Ballstáit uile cuspóir 
aeráidneodrachta 2050 an Aontais a 
shaothrú i dteannta a chéile agus ba cheart 
do gach Ballstát tabhairt faoin 
aeráidneodracht a bhaint amach ina 
aonair, agus tacaíocht á fáil aige ó 
chomhghníomhaíochtaí an Aontais.  Ba 
cheart do na Ballstáit, do Pharlaimint na 
hEorpa, don Chomhairle agus don 
Choimisiún na bearta is gá a dhéanamh 
chun go bhféadfar é sin a bhaint amach, 
lena n-áirítear trí fhéachaint an bhféadfaí 
creidmheasanna astaíochtaí diúltacha a 
thrádáil agus a phraghsáil ar leithligh i 
margaí carbóin. Bearta ar leibhéal an 
Aontais, beidh siad sin ina gcuid 
thábhachtach de na bearta is gá chun an 
cuspóir sin a bhaint amach. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, teacht ar 
bhealaí chun táscairí cruinne a thomhas 
agus a aimsiú maidir le ceapadh carbóin 
san ithir, rud atá ar an dara cúltaisce 
carbóin is mó dá bhfuil ann i ndiaidh na 
n-aigéan. Chun an dul chun cinn agus an 
tionchar nithiúil ar an gcomhshaol a 
thagann as cinntí athraithe aeráide a 
thomhas, ba cheart go mbeadh sé mar 
aidhm ag an gCoimisiún acmhainní agus 
uirlisí le haghaidh faireachán oibríochtúil 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a úsáid, 
lena n-áirítear clár an Aontais um fhaire 
agus um fhaireachán na Cruinne, 
Copernicus.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(12a) Ba cheart don Aontas acmhainní 
buiséadacha iomchuí a áirithiú i rith an 
ama trí na cláir earnálacha thiomnaithe, 
as seo amach láithreach agus san 
fhadtéarma araon, le haghaidh 
íocaíochtaí cúitimh agus sochair 
airgeadais as ucht soláthar earraí poiblí 
amhail ceapadh carbóin ag feirmeoirí.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Tá an t-oiriúnú ar cheann de 
phríomhghnéithe na freagartha domhanda 
fadtéarmaí ar an athrú aeráide. Dá bhrí sin, 
ba cheart do na Ballstáit agus don Aontas 
feabhas a chur ar a n-acmhainneacht 
oiriúnaitheachta, an athléimneacht a neartú 
agus leochaileacht i leith an athraithe 
aeráide a laghdú, mar a fhoráiltear faoi 
Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras, agus 
na comhthairbhí a bhaineann le beartais 
agus reachtaíocht chomhshaoil eile a 
uasmhéadú. Ba cheart do na Ballstáit 
straitéisí agus pleananna náisiúnta 
cuimsitheacha a ghlacadh maidir leis an 
oiriúnú.

(14) Tá an t-oiriúnú ar cheann de 
phríomhghnéithe na freagartha domhanda 
fadtéarmaí ar an athrú aeráide. Dá bhrí sin, 
ba cheart do na Ballstáit agus don Aontas 
feabhas a chur ar a n-acmhainneacht 
oiriúnaitheachta, an athléimneacht a neartú 
agus leochaileacht i leith an athraithe 
aeráide a laghdú, mar a fhoráiltear in 
Airteagail 2 agus 7 de Chomhaontú 
Pháras, agus na comhthairbhí a bhaineann 
le beartais agus reachtaíocht chomhshaoil 
eile a uasmhéadú, agus earnálacha 
íogaire, amhail an talmhaíocht agus an 
fhoraoiseacht atá ag fulaingt go díreach ó 
thionchair dhíobhálacha an athraithe 
aeráide ó thaobh fáis, fostaíochta agus 
táirgthe de a chur san áireamh. Ba cheart 
do na Ballstáit straitéisí agus pleananna 
náisiúnta cuimsitheacha a ghlacadh, ar 
pleananna iad lena léireofaí na himthosca 
ina gcríocha náisiúnta. I réimse na 
talmhaíochta, tá oiriúint, athléimneacht 
agus ceapadh carbóin i mbithmhais agus 
in ithreacha ag brath freisin ar rochtain 
ar uisce agus ar bheartas stórála.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Agus na bearta ábhartha á 
ndéanamh acu ar leibhéal an Aontais agus 
ar an leibhéal náisiúnta chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach, ba cheart 
do na Ballstáit, Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún rannchuidiú 
an aistrithe i dtaca le h aeráidneodracht 
chuig an méid seo a leanas a chur san 
áireamh: folláine na saoránach, rathúnas na 
sochaí agus iomaíochas an gheilleagair; 
slándáil agus inacmhainneacht fuinnimh 
agus bia; cothroime agus dlúthpháirtíocht 
ar fud na mBallstát agus laistigh díobh i 
bhfianaise a gcumais eacnamúil, a n-
imthoscaí náisiúnta agus an ghá atá le 
cóineasú le himeacht ama; an gá an t-
aistriú a dhéanamh cóir agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de; an fhianaise eolaíoch 
is fearr dá bhfuil ar fáil agus, go háirithe na 
torthaí arna dtuairisciú ag IPCC; an gá atá 
le rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide 
a chomhtháthú i gcinntí maidir le 
hinfheistíocht agus pleanáil; cost-
éifeachtacht agus neodracht na 
teicneolaíochta ó thaobh laghduithe agus 
aistrithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
bhaint amach agus athléimneacht a 
mhéadú; dul chun cinn le himeacht ama 
maidir le sláine agus an leibhéal 
uaillmhéine.

(15) Agus na bearta ábhartha á 
ndéanamh acu ar leibhéal an Aontais agus 
ar an leibhéal náisiúnta chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach, ba cheart 
do na Ballstáit, do Pharlaimint na hEorpa, 
don Chomhairle agus don Choimisiún 
rannchuidiú an aistrithe i dtaca le 
haeráidneodracht chuig an méid seo a 
leanas a chur san áireamh: folláine agus 
sláinte na saoránach; an costas a 
ghabhann le hathrú dochúlaithe ar 
éiceachórais mar gheall ar an athrú 
aeráide; rathúnas na sochaí agus 
iomaíochas an gheilleagair lena n-áirítear 
an talmhaíocht; na costais chomhshaoil, 
shóisialta agus eacnamaíocha a 
ghabhann le heaspa gníomhaíochta agus 
gníomhaíocht aeráide a bhfuil moill 
uirthi; éifeachtúlacht fuinnimh agus 
acmhainne a uasmhéadú; slándáil agus 
inacmhainneacht fuinnimh agus bia AE; 
aistriú chuig geilleagar ciorclach agus 
bithbhunaithe agus chuig táirgí in-
athnuaite; oiriúnú córas táirgthe san 
Aontas, lena n-áirítear in earnáil na 
talmhaíochta; cothroime agus 
dlúthpháirtíocht ar fud na mBallstát agus 
laistigh díobh i bhfianaise a gcumais 
eacnamúil, a n-imthosca náisiúnta, go 
háirithe a sciar de limistéir faoi chosaint 
Natura 2000 agus de limistéir faoi 
chlúdach foraoise, agus an gá atá le 
cóineasú le himeacht ama; an gá atá leis an 
aistriú a dhéanamh cóir agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de, agus cuimsitheach 
agus comhionann ó thaobh críche de idir 
limistéir thuaithe agus uirbeacha agus 
comhphobail tuaithe agus uirbeacha; an 
fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil 
agus, go háirithe na torthaí arna dtuairisciú 
ag IPCC; an gá atá le rioscaí a bhaineann 
leis an athrú aeráide a chomhtháthú i 
gcinntí maidir le hinfheistíocht agus 
pleanáil; cost-éifeachtacht agus neodracht 
na teicneolaíochta ó thaobh laghduithe 
agus aistrithe ar astaíochtaí gás ceaptha 
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teasa a bhaint amach agus athléimneacht a 
mhéadú; dul chun cinn le himeacht ama 
maidir le sláine agus an leibhéal 
uaillmhéine.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Tá ról ríthábhachtach ag foraoisí 
san aistriú chuig aeráidneodracht. Tá 
bainistíocht foraoisí atá inbhuanaithe 
agus gar don dúlra ríthábhachtach le 
haghaidh ionsú gás ceaptha teasa ón 
atmaisféar agus lamháiltear leis freisin 
soláthar amhábhar atá in-athnuaite agus 
neamhdhíobhálach don aeráid le 
haghaidh táirgí adhmaid, ar amhábhair 
iad a stórálann carbóin agus ar féidir leo 
gníomhú mar ábhair ionaid le haghaidh 
ábhar agus breoslaí iontaise-bhunaithe. 
Ranchuidíonn “ról triarach” na 
bhforaoisí (linn, stóráil agus ionadú) leis 
an laghdú ar na hastaíochtaí carbóin a 
scaoiltear isteach san atmaisféar, agus á 
áirithiú ag an am céanna go leanann na 
foraoisí de bheith ag fás agus de roinnt 
mhaith seirbhísí a sholáthar.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Chun an t-aistriú i dtaca le 
haeráidneodracht a bhaint amach, ní mór 
athruithe a dhéanamh ar an speictream 
beartais iomlán agus iarracht 
chomhchoiteann a dhéanamh i ngach 
earnáil den gheilleagar agus den tsochaí, 
mar a léiríonn an Coimisiún sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 

(16) Chun an t-aistriú i dtaca le 
haeráidneodracht a bhaint amach, ní mór 
athruithe a dhéanamh ar an speictream 
beartais iomlán agus iarracht 
chomhchoiteann a dhéanamh i ngach 
earnáil den gheilleagar agus den tsochaí, 
agus ba cheart go rannchuideodh gach 
beart AE freisin le caipiteal nádúrtha na 
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Eoraip’. Chuir an Chomhairle Eorpach in 
iúl ina Conclúidí an 12 Nollaig 2019 nach 
mór do reachtaíocht agus beartais ábhartha 
uile an Aontais a bheith comhsheasmhach 
le comhlíonadh an chuspóra 
aeráidneodrachta a bhaint amach agus 
cuidiú leis an gcuspóir sin agus, san am 
céanna, cothrom iomaíochta a urramú, agus 
d’iarr sí ar an gCoimisiún scrúdú a 
dhéanamh chun féachaint an gá na rialacha 
atá ann cheana a choigeartú.

hEorpa a chothú agus a athbhunú, mar a 
léiríonn an Coimisiún sa Teachtaireacht 
uaidh ‘Comhaontú Glas don Eoraip’. Chuir 
an Chomhairle Eorpach in iúl ina 
Conclúidí an 12 Nollaig 2019 nach mór do 
reachtaíocht agus beartais ábhartha uile an 
Aontais a bheith comhsheasmhach le 
comhlíonadh an chuspóra aeráidneodrachta 
a bhaint amach agus cuidiú leis an gcuspóir 
sin agus, san am céanna, cothrom 
iomaíochta a urramú, agus d’iarr sí ar an 
gCoimisiún scrúdú a dhéanamh chun 
féachaint an gá na rialacha atá ann cheana 
a choigeartú. Agus na Conclúidí sin á 
gcur san áireamh, ba cheart don 
Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar 
an reachtaíocht maidir le hábhair agus 
táirgí, chun úsáid ábhar a chur chun 
cinn, arb ábhair iad atá in-athnaithe agus 
a mbaineann astaíochtaí ísle GCT leo, 
agus a bhfuil tairbhí aeráide ag roinnt leo 
agus a ghníomhaíonn mar linnte carbóin 
nó a ghníomhaíonn go páirteach mar 
ábhair ionaid le haghaidh ábhar 
iontaoise-bhunaithe. Ba cheart beartais 
an Aontais a cheapadh chun riosca an 
sceite carbóin a íosmhéadú ar fud gach 
éarnála.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16a) I dTuarascáil Speisialta IPCC 
maidir le Téamh Domhanda 1.5%, iarrtar 
glanastaíochtaí nialasacha CO2 faoi 2050 
agus glanastaíochtaí nialasacha neamh-
CO2 níos faide anonn le linn na haoise 
chun an téamh domhanda a theorannú ar 
thart faoi 1.5°C. Tá an tAontas níos 
uaillmhianaí maidir lena iarraidh go 
mbainfear glanastaíochtaí nialasacha 
amach faoi lár na haoise, ó thaobh gach 
gáis ceaptha teasa, lena n-áirítear gáis 
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ghearrshaolacha.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16b) Le caiteachas atá 
neamhdhíobhálach don aeráid agus a 
bhfuil feidhm aige ar fud an CAI, agus 
leis an gCiste Téarnaimh Eorpach, ba 
cheart tacú freisin in earnalácha eile, 
agus in earnáil úsáid na talún, leis na 
nithe seo a leanas: bainistiú talún 
gníomhach atá glas agus seasmhach ó 
thaobh na haeráide de a chur chun cinn, 
rannchuidiú leis an sprioc 3 bhilliún 
crann a chur i limistéir talmhaíochta agus 
uirbeacha, chomh maith le cuidiú le 
spriocanna athbhunaithe agus 
dianchosanta an Aontais.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16c) Leis an aistriú ionsar neodrachta, 
ní fhéadfar earnáil na talmhaíochta a 
eisiamh, arb í an t-aon earnáil tháirgiúil í 
atá in ann dé-ocsaíd charbóin a stóráil. 
Ráthaítear stóráil fhadtéarmach go 
háirithe le foraoiseacht, le féaraigh fadré 
agus le barra ilbhliantúla i gcoitinne.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
 Aithris 16 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(16d) I dTuarascáil Speisialta IPCC 
maidir le Téamh Domhanda 1.5%, 
aithnítear go bhfuil saolréanna éagsúla 
ag gáis ceaptha teasa éagsúla, agus gáis 
áitithe ag fanacht san atmaisféar ar feadh 
achar níos faide ná gáis eile. Tá saolré 
níos giorra ag meatán bithghineach, arna 
ghiniúint ag beostoc, ná saolré CO2, agus 
ba cheart é sin a aithint in uaillmhianta 
aeráide AE. Le hiarrachtaí chun 
aeráidneodracht a bhaint amach, ba 
cheart aghaidh a thabhairt ar an 
bpráinne a bhaineann le hastaíochtaí CO2  
san atmaisféar a laghdú.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16e) Tá díospóireacht ar siúl faoi 
láthair i measc lucht na heolaíochta 
maidir leis an méadrach coiteann a 
úsáidtear le haghaigh Acmhainneacht 
Téimh Dhomhanda, go háirithe maidir le 
gáis ghearrshaolacha amhail meatán 
bithghineach. Mar gheall ar impleachtaí 
choibhéis CO2, is fiú anailís bhreise a 
dhéanamh agus is iomchuí straitéis láidir 
agus fhianaise-bhunaithe a fhorbairt 
chun astaíochtaí gás gearrshaolach a 
laghdú.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chuir an Coimisiún in iúl sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 
Eoraip’ go bhfuil rún aige measúnú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais um 
laghdú gás ceaptha teasa a mhéadú agus 

(17) Chuir an Coimisiún in iúl sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 
Eoraip’ go bhfuil rún aige measúnú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais um 
laghdú gás ceaptha teasa a mhéadú agus 
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tograí a dhéanamh maidir léi sin lena 
áirithiú go bhfuil sí i gcomhréir le cuspóir 
aeráidneodrachta 2050. Sa Teachtaireacht 
sin, chuir an Coimisiún i bhfáth gur cheart, 
trí bheartais uile an Aontais, cuidiú leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta agus gur cheart 
do na hearnálacha uile a bheith páirteach. 
Faoi mhí Meán Fómhair 2020, ba cheart 
don Choimisiún, bunaithe ar mheasúnú 
tionchair cuimsitheach agus an anailís a 
dhéanfaidh sé ar na pleananna comhtháite 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide arna gcur 
chuig an gCoimisiún i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle36 agus iad 
sin á gcur san áireamh aige, athbhreithniú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann sé gur gá sprioc 2030 an Aontais 
a leasú, ba cheart dó tograí a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle chun an Rialachán seo a leasú 
de réir mar is iomchuí. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún, faoin 
30 Meitheamh 2021, measúnú a dhéanamh 
ar an gcaoi a mbeadh gá le leasú a 
dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais lena 
gcuirtear an sprioc sin chun feidhme chun 
laghduithe ar astaíochtaí 50 go 55 % i 
gcomparáid le 1990 a bhaint amach.

tograí a dhéanamh maidir léi sin lena 
áirithiú go bhfuil sí i gcomhréir le cuspóir 
aeráidneodrachta 2050. Sa Teachtaireacht 
sin, chuir an Coimisiún i bhfáth gur cheart, 
trí bheartais uile an Aontais, rannhchuidiú 
leis an gcuspóir aeráidneodrachta agus le 
caipiteal nádúrtha AE a chaomhnú agus 
a athbhunú agus gur cheart do na 
hearnálacha uile a bheith páirteach. Faoi 
mhí Meán Fómhair 2020, ba cheart don 
Choimisiún, bunaithe ar mheasúnú 
tionchair cuimsitheach agus an anailís a 
dhéanfaidh sé ar na pleananna comhtháite 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide arna gcur 
chuig an gCoimisiún i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle36 agus iad 
sin á gcur san áireamh aige, athbhreithniú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann sé gur gá sprioc 2030 an Aontais 
a leasú, ba cheart dó tograí a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle chun an Rialachán seo a leasú 
de réir mar is iomchuí. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún, faoin 
30 Meitheamh 2021, measúnú a dhéanamh 
ar an gcaoi a mbeadh gá le leasú a 
dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais lena 
gcuirtear an sprioc sin chun feidhme chun 
laghduithe ar astaíochtaí 50 go 55 % i 
gcomparáid le 1990 a bhaint amach.

_________________ _________________
36 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide, lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 663/2009 agus (CE) 
Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/AE, 2012/27/AE agus 
2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus 

36 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide, lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 663/2009 agus (CE) 
Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/AE, 2012/27/AE agus 
2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus 
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Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

Réasúnú

is ábhartha an cuspóir trasearnálach a lua maidir le caipiteal nádúrtha a chothú agus a 
athbhunú, ós rud é gurb ann do réitigh i dtaobh an chomhshaoil agus na haeráide atá chun 
leasa gach duine, agus gur réitigh bhréagach atá iontu, a dhéanann an ghéarchéim 
chomhshaoil agus bhithéagsúlachta níos measa. Ba cheart na réitigh sin atá chun leasa gach 
duine a chur chun cinn.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Lena áirithiú go leanfaidh an 
tAontas agus na Ballstáit ar a mbóthar chun 
an cuspóir aeráidneodrachta agus an dul 
chun cinn maidir le hoiriúnú a bhaint 
amach ba cheart don Choimisiún measúnú 
rialta a dhéanamh ar an dul chun cinn. 
Mura leor an dul chun cinn comhchoiteann 
a dhéanfaidh na Ballstáit i dtaca leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a bhaint amach 
nó i dtaca leis an oiriúnú nó mura mbíonn 
bearta an Aontais comhsheasmhach leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta nó mura leor iad 
chun an cumas oiriúnúcháin a fheabhsú, an 
athléimneacht a threisiú nó chun 
leochaileacht a laghdú, ba cheart don 
Choimisiún na bearta is gá a dhéanamh i 
gcomhréir leis na Conarthaí. Ba cheart don 
Choimisiún freisin measúnú a dhéanamh ar 
bhearta náisiúnta ábhartha agus moltaí a 
eisiúint i gcás ina bhfaigheann sé nach 
bhfuil bearta Ballstáit comhsheasmhach 
leis an gcuspóir aeráidneodrachta nó gur 
neamhleor iad chun an cumas 
oiriúnaitheachta a fheabhsú, an 
athléimneacht a threisiú agus an 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a 

(18) Agus prionsabal na coimhdeachta 
á chomhlíonadh, agus chun a áirithiú go 
leanfaidh an tAontas agus na Ballstáit ar a 
mbóthar chun an cuspóir aeráidneodrachta 
agus an dul chun cinn maidir le hoiriúnú a 
bhaint amach ba cheart don Choimisiún 
measúnú rialta a dhéanamh ar an dul chun 
cinn. Mura leor an dul chun cinn 
comhchoiteann a dhéanfaidh na Ballstáit i 
dtaca leis an gcuspóir aeráidneodrachta a 
bhaint amach nó i dtaca leis an oiriúnú nó 
mura mbíonn aon bhearta an de chuid an 
Aontais comhsheasmhach leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta nó mura leor iad chun an 
cumas oiriúnúcháin a fheabhsú, an 
athléimneacht a threisiú nó chun 
leochaileacht a laghdú, ba cheart don 
Choimisiún na bearta is gá a dhéanamh i 
gcomhréir leis na Conarthaí. Ba cheart don 
Choimisiún freisin measúnú a dhéanamh 
go rialta ar bhearta náisiúnta, agus moltaí a 
eisiúint i gcás ina bhfaigheann sé amach go 
raibh caillteanas iomaíochais agus post i 
earnálacha áirithe an gheilleagair de 
bharr bhearta an Aontais nó nach bhfuil 
bearta Ballstáit comhsheasmhach leis an 
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laghdú. gcuspóir aeráidneodrachta nó gur 
neamhleor iad chun an cumas 
oiriúnaitheachta a fheabhsú, an 
athléimneacht a threisiú agus an 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a 
laghdú.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Lena áirithiú go ndéanfar measúnú 
oibiachtúil láidir, bunaithe ar na torthaí 
eolaíocha teicniúla socheacnamaíocha is 
déanaí, agus ina mbainfear úsáid as raon 
leathan saineolais neamhspleách, ba cheart 
don Choimisiún a mheasúnú a bhunú ar 
fhaisnéis ábhartha lena n-áirítear faisnéis 
arna cur isteach agus arna tuairisciú ag na 
Ballstáit, tuarascálacha na 
Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, an 
fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil, 
lena n-áirítear tuarascála IPCC. I 
bhfianaise gur thug an Coimisiún 
gealltanas féachaint ar an gcaoi ar féidir 
leis an earnáil phoiblí Tacsanomaíocht an 
Aontais a úsáid i gcomhthéacs an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ba 
cheart go n-áireofaí ansin faisnéis ar an 
infheistíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, ón Aontas agus ó na 
Ballstáit, atá comhsheasmhach le 
Rialachán (AE) 2020/... [An Rialachán 
maidir le Tacsanomaíocht] nuair a bheidh 
faisnéis den chineál sin ar fáil. Ba cheart 
don Choimisiún úsáid a bhaint as staitisticí 
agus sonraí Eorpacha i gcás ina mbeidh 
siad ar fáil agus grinnscrúdú saineolach a 
lorg. Ba cheart don Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil cuidiú leis an 
gCoimisiún, de réir mar is iomchuí agus i 
gcomhréir lena clár oibre bliantúil.

(19) Lena áirithiú go ndéanfar measúnú 
oibiachtúil láidir, bunaithe ar na torthaí 
eolaíocha teicniúla socheacnamaíocha is 
déanaí, agus ina mbainfear úsáid as raon 
leathan saineolais neamhspleách, ba cheart 
don Choimisiún a mheasúnú a bhunú ar 
fhaisnéis ábhartha lena n-áirítear faisnéis 
arna cur isteach agus arna tuairisciú ag na 
Ballstáit, tuarascálacha na 
Gníomhaireachta Eorpaí Comhshaoil, an 
fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar fáil, 
lena n-áirítear tuarascála IPCC. I 
bhfianaise gur thug an Coimisiún 
gealltanas féachaint ar an gcaoi ar féidir 
leis an earnáil phoiblí Tacsanomaíocht an 
Aontais a úsáid i gcomhthéacs an 
Chomhaontaithe Ghlais don Eoraip, ba 
cheart go n-áireofaí ansin faisnéis ar an 
infheistíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de agus ar mheasúnuithe ó 
scéimeanna deimhniúcháin tríú páirtithe, 
lena n-áirítear scéimeanna lena 
gcumhdaítear feirmeoireacht agus 
táirgeadh bia atá aeráid-éifeachtúil, ón 
Aontas agus ó na Ballstáit, atá 
comhsheasmhach le Rialachán (AE) 
2020/... [an Rialachán maidir le 
Tacsanomaíocht] nuair a bheidh faisnéis 
den chineál sin ar fáil. Ní mór aon scéim 
deimhniúcháin aeráide do 
bhia/feirmeoireacht a bheith bunaithe ar 
bhonn leathan eolaíochta 
piarmheasúnaithe, agus ní mór don scéim 
measúnú agus formheas a fháil ón 
gCoimisiún. Ní mór d’aon chistí AE a 
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chaitear chun na scéimeanna a bhunú nó 
a mhaoiniú a bheith faoi réir grinnscrúdú 
poiblí ag na comhlachtaí cuí de chuid  
AE. Ba cheart don Choimisiún úsáid a 
bhaint as staitisticí agus sonraí Eorpacha i 
gcás ina mbeidh siad ar fáil agus 
grinnscrúdú saineolach a lorg. Ba cheart 
don Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil cuidiú leis an gCoimisiún, de 
réir mar is iomchuí agus i gcomhréir lena 
clár oibre bliantúil. Tá an Coimisiún ag 
féachaint ar chreat rialála a fhorbairt 
chun aistriú carbóin a dheimhniú i 
gcomhréir lena Phlean Gníomhaíochta 
don Gheilleagar Ciorclach agus leis an 
Straitéis maidir leis an bhFeirm go Forc. 
Dá n-athbhunófaí éiceachórais agus dá 
bhforbrófaí margadh aistrithe carbóin le 
haghaidh ceapadh gáis cheaptha teasa ar 
talamh, chuideofaí le linnte nádúrtha a 
athbhunú, a chothabháil agus a 
bhainistiú agus leis an mbithéagsúlacht a 
chur chun cinn. D’fhéadfaí tionscnamh 
feirmeoireachta carbóin de chuid AE a 
fhorbairt faoi na coinníollacha iomchuí 
chun carbón a cheapadh.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) De bhrí go bhfuil ról láidir ag na 
saoránaigh chun an claochlú i dtaca leis an 
aeráidneodracht a chur chun cinn, ba cheart 
rannpháirtíocht láidir phoiblí agus 
shóisialta maidir leis an ngníomhaíocht 
aeráide a éascú. Ba cheart don Choimisiún, 
dá bhrí sin, oibriú le gach cuid den tsochaí 
chun iad a chumasú agus a chumhachtú 
gníomhú i dtaca le sochaí aeráidneodrach 
aeráid-athléimneach, lena n-áirítear trí 
bhíthin Comhshocrú Aeráide Eorpach a 
sheoladh.

(20) De bhrí go bhfuil ról láidir ag 
saoránaigh agus ag pobail maidir leis an 
aistriú chuig an aeráidneodracht a chur 
chun cinn, ba cheart rannpháirtíocht láidir 
phoiblí agus shóisialta maidir leis an 
ngníomhú ar son na haeráide a éascú ar an 
leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta 
i ndlúthchomhar leis an riarachán áitiúil. 
Ba cheart don Choimisiún, dá bhrí sin, 
oibriú le gach cuid den tsochaí ar bhealach 
atá go hiomlán trédhearcach chun iad a 
chumasú agus a chumhachtú gníomhú i 
dtreo sochaí atá cóir go sóisialta, 
cothromaithe ó thaobh inscne de, 
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aeráidneodrach aeráid-athléimneach, lena 
n-áirítear trí bhíthin Comhshocrú Aeráide 
Eorpach a sheoladh.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn intuarthacht agus muinín a 
chur ar fáil do na gníomhairí eacnamaíocha 
uile, lena n-áirítear gnólachtaí, oibrithe, 
infheisteoirí agus tomhaltóirí, chun a 
áirithiú nach féidir dul siar ar an aistriú i 
dtaca le haeráidneodracht, a áirithiú go 
dtiocfaidh laghdú le himeacht ama agus 
chun cuidiú leis an measúnú ar 
chomhsheasmhacht beartas agus ar an dul 
chun cinn i dtaca leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 290 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún chun conair a leagan amach 
le haghaidh laghduithe astaíochtaí glan-
nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint 
amach san Aontas faoi 2050. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre 
ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal 
na saineolaithe, agus go ndéanfaí na 
comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 2016. Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 

(21) D’fhonn intuarthacht agus muinín a 
chur ar fáil do na gníomhairí eacnamaíocha 
uile, lena n-áirítear gnólachtaí, feirmeoirí, 
oibrithe, infheisteoirí agus tomhaltóirí, 
chun a áirithiú nach féidir dul siar ar an 
aistriú i dtaca le haeráidneodracht, a 
áirithiú go dtiocfaidh laghdú le himeacht 
ama agus chun cuidiú leis an measúnú ar 
chomhsheasmhacht beartas agus ar an dul 
chun cinn i dtaca leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta, ba cheart don 
Choimisiúin, tar éis measúnú tionchair 
mionsonraithe a dhéanamh, togra a 
tharmligean chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle ina leagfar 
amach conair a leagan amach le haghaidh 
laghduithe astaíochtaí glan-nialasacha gás 
ceaptha teasa a bhaint amach san Aontas 
faoi 2050.
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déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.
__________________ __________________
37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21а) Tá méadú leanúnach tagtha ar 
allmhairí táirgí talmhaíochta agus bia-
ábhar ó thríú tíortha le blianta beaga 
anuas. Léiríonn an treocht sin gur cheart 
measúnú a dhéanamh ar cé acu táirgí a 
allmhairítear ó thríú tíortha atá faoi réir 
ceanglas atá inchomparáide leis na 
ceanglais is infheidhme maidir le 
feirmeoirí na hEorpa agus a bhfuil a 
mbunús i gcuspóirí bheartais AE maidir 
le tionchar an athraithe aeráide a laghdú. 
Ba cheart don Choimisiún tuarascáil agus 
teachtaireacht faoin ábhar sin a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle faoin 30 Meitheamh 2021.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leagtar amach sa Rialachán seo cuspóir 
ceangailteach maidir le haeráidneodracht 
san Aontas faoi 2050, chun an sprioc 
fhadtéarma teochta a leagtar amach in 
Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras a 
shaothrú, agus déantar foráil ann maidir le 
dul chun cinn chun sprioc an oiriúnaithe 
dhomhanda a bhunaítear le Airteagal 7 de 
Chomhaontú Pháras a shaothrú.

Leagtar amach sa Rialachán seo cuspóir 
ceangailteach maidir le haeráidneodracht 
san Aontas agus i ngach Ballstát faoi 
seach faoi 2050, chun an sprioc fhadtéarma 
teochta a leagtar amach in Airteagal 2 de 
Chomhaontú Pháras a shaothrú, agus 
déantar foráil ann maidir le dul chun cinn 
chun sprioc an oiriúnaithe dhomhanda a 
bhunaítear le Airteagal 7 de Chomhaontú 
Pháras a shaothrú.
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Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfar astaíochtaí agus aistrithe 
gás ceaptha teasa a rialaítear le dlí an 
Aontais a chothromú faoi 2050 ar a 
dhéanaí, agus, ar an gcaoi sin, astaíochtaí a 
laghdú go nialas faoin dáta sin.

1. Déanfar astaíochtaí agus aistrithe 
gás ceaptha teasa a rialaítear le dlí an 
Aontais a chothromú faoi 2050 ar a 
dhéanaí, agus, ar an gcaoi sin, astaíochtaí a 
laghdú go nialas faoin dáta sin agus níos 
faide anonn. Déanfaidh gach Ballstát 
neodracht aeráide a bhaint amach faoi 
2050, lena n-áirítear trí ghníomhaíochtaí 
comhchoiteanna an Aontais.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit na bearta is gá ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta faoi seach chun gur féidir cuspóir 
na haeráidneodrachta, a leagtar amach i 
mír 1 a bhaint amach ar bhonn 
comhchoiteann, agus an tábhacht a 
bhaineann le cothroime agus 
dlúthpháirtíocht a chur chun cinn i measc 
na mBallstát á cur san áireamh.

2. Déanfaidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit na bearta is gá ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal 
náisiúnta faoi seach chun gur féidir cuspóir 
na haeráidneodrachta, a leagtar amach i 
mír 1 a bhaint amach ar bhonn 
comhchoiteann agus ar bhonn náisiúnta, 
agus a riachtanaí atá sé breoslaí iontaoise 
a chéimniú amach, an tábhacht a 
bhaineann le cothroime, iomaíochas, 
dlúthpháirtíocht agus aistriú cóir a chur 
chun cinn i measc na mBallstát, chomh 
maith leis na breithnithe conaire a leagtar 
amach in Airteagal 3(3), á gcur san 
áireamh.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Faoi mhí Meán Fómhair 2020, 
déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
sprioc 2030 an Aontais maidir leis an 
aeráid dá dtagraítear in Airteagal 2(11) de 
Rialachán (AE) 2018/1999 i bhfianaise an 
chuspóra aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1)agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann an Coimisiún gur gá an sprioc sin 
a leasú, cuirfidh sé tograí faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
de réir mar is iomchuí.

3. Faoi mhí an Mheithimh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
sprioc 2030 an Aontais maidir leis an 
aeráid dá dtagraítear in Airteagal 2(11) de 
Rialachán (AE) 2018/1999 i bhfianaise an 
chuspóra aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1) agus togra reachtach a 
thíolacadh maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 55% ar astaíochtaí i gcomparáid 
le leibhéil 1990 chomh maith le cistiú 
comhréireach a mholadh trí bhuiséad AE 
chun an sprioc nua a ghnóthú. I gcás ina 
measann an Coimisiún gur gá an sprioc sin 
a leasú, cuirfidh sé tograí faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
de réir mar is iomchuí. Áireofar sna tograí 
sin staidéar measúnaithe tionchair ar na 
hathruithe atá beartaithe.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Faoin 30 Meitheamh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
méid ba ghá reachtaíocht an Aontais lena 
gcuirtear sprioc 2030 an Aontais chun 
feidhme a leasú chun go bhféadfaí 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990 a bhaint 
amach agus chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach, agus 
breithniú a dhéanamh maidir leis na bearta 
is gá a dhéanamh, lena n-áirítear tograí 
reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir leis na 
Conarthaí.

4. Faoin 30 Meitheamh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú, agus na 
breithnithe conaire a leagtar amach in 
Airteagal 3(3) á gcur san áireamh agus ag 
féachaint d’Airteagal 4 (2a),  ar an méid 
ba ghá reachtaíocht an Aontais lena 
gcuirtear sprioc 2030 an Aontais chun 
feidhme a leasú, lena n-áirítear 
spriocanna a leagan síos maidir le 
hacmhainní in-athnuaite a úsáid, chun go 
bhféadfaí laghduithe 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990 a bhaint 
amach agus chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach, agus 
breithniú a dhéanamh maidir leis na bearta 
is gá a dhéanamh, lena n-áirítear tograí 
reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir leis na 
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Conarthaí.

Réasúnú

Ba cheart na breithnithe conaire a leagtar amach in Airteagal 3(3) agus Airteagal 4(2a) a 
chur san áireamh agus bearta riachtanacha á ndéanamh ar leibhéal an Aontais agus ar an 
leibhéal náisiúnta, lena n-áirítear agus dáileadh laghduithe agus aistrithe astaíochtaí idir 
ionstraimí beartais CTA agus neamh-CTA á gcinneadh. Tá sé thar a bheith tábhachtach go 
ndíreodh an Coimisiún ar acmhainní iontaise a chéimniú amach agus ar acmhainní in-
athnuaite a chéimniú isteach.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. I gcás ina measann an Coimisiún 
gurb iomchuí sprioc idirmheánach maidir 
le laghdú astaíochtaí a shocrú do 2040, 
d’fhonn neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050, déanfaidh sé, faoin 30 
Meán Fómhair 2028, togra reachtach a 
thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa 
agus chuig an gComhairle lena leagfar 
síos na luachanna ábhartha a bheidh le 
baint amach, chomh maith le haon bheart 
eile is gá, tar éis measúnú tionchair 
mionsonraithe a dhéanamh. Cuirfear na 
critéir dá dtagraítear in Airteagal 3(3) san 
áireamh sa mheasúnú tionchair.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Áiritheoidh an Coimisiún
rochtain ar na teicneolaíochtaí is 

fearr atá ar fáil agus ar réitigh nuálacha 
a chuireann le laghduithe ar astaíochtaí, 
trí aghaidh a thabhairt go pras agus go 
leanúnach ar bhacainní reachtacha.
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Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4c. I gcás ina measann an Coimisiún 
gurb iomchuí spriocanna d’aistriú 
carbóin trí linnte a leagan amach do 2040 
agus do 2050, d’fhonn neodracht aeráide 
a bhaint amach faoi 2050, déanfaidh sé, 
faoin 30 Meán Fómhair 2028, tograí 
reachtacha a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle, tar éis measúnú tionchair 
mionsonraithe a dhéanamh. Cuirfear na 
critéir dá dtagraítear in Airteagal 3(3) san 
áireamh sa mheasúnú tionchair.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh go 2050, i gcomhréir le 
hAirteagal 9 chun an Rialachán seo a 
fhorlíonadh trí chonair a leagan amach ar 
leibhéal an Aontais chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach. Laistigh de 
shé mhí ar a dhéanaí tar éis gach 
stocáireamh domhanda dá dtagraítear in 
Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, 
déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an 
gconair.

1. Déanfaidh an Coimisiún, i gcás 
inarb iomchuí, agus tar éis measúnú 
tionchair iomchuí a dhéanamh, togra 
reachtach a chur faoi bhráid Pharlaimint 
na hEorpa agus na Comhairle ina leagfar 
amach conair ar leibhéal an Aontais chun 
cuspóir na neodrachta aeráide a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) go dtí 2050 a 
bhaint amach. Laistigh de 6 mhí ar a 
dhéanaí tar éis gach stocáireamh domhanda 
dá dtagraítear in Airteagal 14 de 
Chomhaontú Pháras, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an gconair.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus conair á socrú i gcomhréir le 
mír 1 déanfaidh an Coimisiún an méid seo 
a leanas a bhreithniú:

3. Agus conair á mholadh i gcomhréir 
le mír 1 déanfaidh an Coimisiún an méid 
seo a leanas a bhreithniú:

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cost-éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht eacnamaíoch;

(a) cost-éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht eacnamaíoch, agus aird á 
tabhairt ar an athrú do-aisiompaithe sa 
chóras aeráide agus in éiceachórais mar 
aon leis na costais eacnamaíocha, 
shóisialta agus chomhshaoil a bhaineann 
le neamhghníomhaíocht agus le 
gníomhaíocht ar son na haeráide a bhfuil 
moill air;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) na tairbhí a bhaineann le bainistiú 
gníomhach inbhuanaithe foraoisí agus 
foraoisiú;

Réasúnú

Tá sé tábhachtach soláthar inbhuanaithe amhábhar a áirithiú ó fhoraoisí a ndéantar bainistiú 
gníomhach inbhuanaithe orthu. Tá sé tábhachtach soláthar inbhuanaithe amhábhar a áirithiú 
ó fhoraoisí a ndéantar bainistiú gníomhach inbhuanaithe orthu.Tá fíorthábhacht ag baint leis 
an ngá le hinfheistíochtaí, le hiomaíochas agus le héifeachtacht chomhshaoil a léirítear sa 
togra ón gCoimisiún agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm ó dhearcadh ciorclach 
bithgheilleagair freisin. Ní mór don Aontas Eorpach cabhrú chun astaíochtaí iontaise a 
laghdú sna Ballstáit sin atá ag titim chun deiridh, agus a chuireann chun cinn an foraoisiú 
agus an fhoraoiseacht inbhuanaithe ghníomhach sna Ballstáit sin nár mhéadaigh a n-
acmhainní foraoise go fóill.
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Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe a b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí idirnáisiúnta a rinneadh chun 
cuspóirí fadtéarmacha Chomhaontú 
Pháras a bhaint amach mar aon le 
bunchuspóirí Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, 
an Choinbhinsiúin maidir leis an 
Éagsúlacht Bhitheolaíoch agus 
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe 
chun fairsingiú Fásaigh a chomhrac;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) iomaíochas gheilleagar an Aontais; (b) iomaíochas gheilleagar, fhás agus 
phoist an Aontais, agus aird ar leith á 
tabhairt ar mhicrifhiontair agus ar 
FBManna, córais táirgthe agus 
brabúsacht feirme a oiriúnú;

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) an teicneolaíocht is fearr dá bhfuil 
ar fáil;

(c) an teicneolaíocht is fearr agus is 
infheidhme dá bhfuil ar fáil;

Leasú 43
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) éifeachtúlacht fuinnimh, 
acmhainneacht fuinnimh agus cinnteacht 
soláthair;

(d) éifeachtúlacht fuinnimh, 
inacmhainneacht fuinnimh agus slándáil an 
tsoláthair, mar aon leis an 
mbithgheilleagar inbhuanaithe a chur 
chun cinn, ar cuid lárnach den 
gheilleagar ciorclach é, mar rogha 
mhalartach ar an ngeilleagar iontaise 
chun éifeachtaí ionadaíochta a bhaint 
amach;

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) prionsabail na hagra-éiceolaíochta 
ar nós éagsúlacht bhitheolaíoch na n-
agrai-éiceachóras agus teorannú ar a 
speisialtóireacht agus optamú a 
dhéanamh ar thimthriallta uisce, 
nítrigine, fosfair agus carbóin;

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) táirgeadh bia, slándáil bia, agus 
inacmhainneacht cothaithe 
d’ardchaighdeán;

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe d c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) neodracht theicneolaíoch agus 
ceart na mBallstát a meascán fuinnimh a 
chinneadh;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe e a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ea) córais feirmeoireachta atá 
éifeachtúil ó thaobh na haeráide de;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) an gá atá ann éifeachtacht agus dul 
chun cinn comhshaoil a áirithiú le 
himeacht ama;

(f) an gá atá ann éifeachtacht agus dul 
chun cinn comhshaoil a áirithiú le 
himeacht ama, agus aird á tabhairt freisin 
ar thiomantas an Aontais agus na 
mBallstát cailliúint bithéagsúlachta a 
stopadh agus a aisiompú agus dreasú 
agus tacaíocht a thabhairt d’fheirmeoirí 
dul i mbun cleachtais inbhuanaithe 
talmhaíochta amhail beachtas 
talmhaíochta, an agra-éiceolaíocht, 
talmhaíocht chliste don aeráid, 
feirmeoireacht carbóin agus 
agrafhoraoiseacht chun athléimneacht a 
mhéadú agus táirgiúlacht fhadtéarmach a 
áirithiú;

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe f a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(fa) sceitheadh carbóin a d’fhéadfadh 
tarlú a chosc;

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe g

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta;

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta, lena n-áirítear méid na 
tacaíochta buiséadaí atá ar fáil ó 
ionstraimí beartais an Aontais;

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) an gá atá le hearraí poiblí 
comhshaoil a sholáthar i réimsí an 
mhaolaithe ar an athrú aeráide agus an 
oiriúnaithe don athrú sin, agus i réimse 
chosaint agus fheabhsú an chomhshaoil, 
lena n-áirítear feirmeoireacht, úsáid talún 
agus foraoiseacht;

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) an gá atá ann aistriú atá cóir agus 
cothrom ó thaobh na sochaí de a áirithiú ;

(h) an gá atá ann aistriú atá cóir agus 
cothrom ó thaobh na sochaí de a áirithiú, 
go háirithe i limistéir thuaithe agus 
iargúlta, ar mhaithe leis an gcomhtháthú 
críochach idir limistéir uirbeacha agus 
tuaithe;
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Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe h a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) tiomantas an Aontais agus na 
mBallstát do chaillteanas bithéagsúlachta 
a stopadh agus a aisiompú agus brú 
díreach ar an mbithéagsúlacht a laghdú;

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe j

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) an fhianaise eolaíoch is fearr agus 
is déanaí dá bhfuil ar fáil, lena n-áirítear na 
tuarascálacha is déanaí ó IPCC.

(j) an fhianaise eolaíoch agus 
staitistiúil is fearr agus is déanaí dá bhfuil 
ar fáil, lena n-áirítear na tuarascálacha is 
déanaí ó IPCC, agus measúnú tionchair 
socheacnamaíoch agus earnálach 
cuimsitheach;

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) cur chun feidhme Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe (SDG) na 
Náisiún Aontaithe, slándáil bia an 
Aontais agus slándáil dhomhanda bia a 
bhaint amach trí oiriúnú don athrú 
aeráide, athléimneacht i gcoinne an 
athraithe aeráide agus forbairt astaíochtaí 
ísle gás ceaptha teasa a chothú agus 
táirgeadh bia á choinneáil ag an am 
céanna;

Leasú 56
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe j b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(jb) neodracht theicneolaíoch agus 
ceart na mBallstát a meascán fuinnimh a 
chinneadh;

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe j c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(jc) imthosca náisiúnta éagsúla na 
mBallstát.

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit go ndéanfar dul 
chun cinn leanúnach maidir leis 
acmhainneacht oiriúnaitheachta a 
fheabhsú, an athléimneacht a neartú agus 
leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 de Chomhaontú 
Pháras.

1. Áiritheoidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit go ndéanfar dul 
chun cinn leanúnach maidir leis an 
acmhainneacht oiriúnaitheachta a 
fheabhsú, an athléimneacht a neartú agus 
leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 de Chomhaontú 
Pháras agus áiritheoidh siad féintáirgeadh 
bia leordhóthanach laistigh den Aontas, 
agus ag an am céanna coimeádfaidh siad 
ardchaighdeáin slándála bia.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit straitéisí 2. Déanfaidh na Ballstáit straitéisí 
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agus pleananna a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme lena n-áirítear creata 
bainistíochta riosca cuimsitheacha, 
bunaithe ar bhunlínte láidre aeráide agus 
leochaileachta agus ar mheasúnaithe ar 
dhul chun cinn.

agus pleananna agus creata bainistíochta 
riosca cuimsitheacha a chur chun cinn, 
bunaithe ar bhunlínte láidre aeráide agus 
leochaileachta agus ar mheasúnaithe ar 
dhul chun cinn, agus ag an am céanna 
áiritheoidh siad slándáil bia agus 
áiritheoidh siad go bhfuil straitéis trádála 
an Aontais maidir le hallmhairí ó thríú 
tíortha comhleanúnach le spriocanna 
aeráide an Aontais.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Aithneoidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit tábhacht 
straitéiseach na talmhaíochta don Aontas 
agus do shlándáil dhomhanda an 
tsoláthair bia, neamhchosaint chriticiúil 
na hearnála ar éifeachtaí an athraithe 
aeráide agus a mhéid a d’fhéadfadh sí 
rannchuidiú le gníomhú ar son na 
haeráide. Éascóidh an tAontas agus na 
Ballstáit oiriúnú feirmeoirí do thionchair 
dhíobhálacha an athraithe aeráide agus 
cothóidh siad athléimneacht aeráide agus 
forbairt astaíochtaí ísle gás ceaptha teasa 
gan táirgeadh bia a chur i mbaol.

Réasúnú

Is í an talmhaíocht an earnáil is mó atá neamhchosanta ar thionchair an athraithe aeráide, 
agus is earnáil í lena mbaineann tábhacht straitéiseach don tslándáil bia san Aontas agus ar 
fud an domhain ach a chuirtear i mbaol de bharr iarmhairtí an athraithe aeráide. Dá bhrí 
sin, ní mór aitheantas a thabhairt i nDlí Aeráide AE do thábhacht straitéiseach na 
talmhaíochta, agus creat a chruthú d’institiúidí ábhartha an Aontais agus do na Ballstáit 
chun oiriúnú, athléimneacht agus forbairt astaíochtaí ísle gás ceaptha teasa a éascú, ar 
bhealach nach gcuireann táirgeadh bia i mbaol, i gcomhréir le Airteagal 2 1b de 
Chomhaontú Pháras.

Leasú 61
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2b. Fiosróidh institiúidí an Aontais an 
fhéidearthacht scéimeanna 
creidiúnúcháin carbóin a thabhairt 
isteach, lena n-áirítear deimhniú ar 
aistrithe gás ceaptha teasa trí cheapadh 
carbóin in úsáid, ithir agus bithmhais i 
gcás inarb iomchuí sa talmhaíocht 
d’fhonn neodracht aeráide a bhaint 
amach faoi 2050, trí mhargadh aistrithe 
carbóin ar leithligh a fhorbairt le 
haghaidh ceapadh gás ceaptha teasa 
talamhbhunaithe. Beidh an creat sin 
bunaithe ar bhonn leathan eolaíochta 
piarmheasúnaithe agus déanfaidh an 
Coimisiún é a mheasúnú agus a 
fhormheas agus é á áirithiú nach mbeidh 
aon tionchar diúltach ag bearta 
gníomhaíochta aeráide ar 
bhithéagsúlacht, ar an gcomhshaol nó ar 
an tsochaí ná ar an tsláinte phoiblí agus 
go gcomhlíonfaidh siad gach ionstraim 
beartais eacnamaíoch atá iomchuí agus 
comhréireach ó thaobh na 
hinbhuanaitheachta de. Faoin 30 
Meitheamh 2021, cuirfidh institiúidí 
ábhartha an Aontais tuarascáil 
mheasúnaithe isteach ina leith sin.

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2c. Chun an chonair dá dtagraítear in 
Airteagal 3 a chur chun feidhme, 
úsáidfidh institiúidí an Aontais, sna 
straitéisí agus sna pleananna oiriúnaithe, 
na hionstraimí beartais eacnamaíoch uile 
atá ar fáil, i gcás ina bhfuil siad iomchuí 
agus comhréireach leis na cuspóirí atá á 
saothrú. Féadfar a áireamh leis na 
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tionscnaimh sin go háirithe Sásra 
Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha 
atá EDT-chomhlíontach machaire réidh a 
áirithiú agus caighdeáin táirgthe 
allmhairí a mhéadú.

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2d. Forbróidh an Coimisiún tacar 
táscairí chun athléimneacht na sochaí, an 
chomhshaoil agus an gheilleagair in 
aghaidh an athraithe aeráide a mheas. 
Cabhróidh an Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil leis an gCoimisiún chun na 
táscairí sin a fhorbairt i gcomhréir lena 
phlean oibre bliantúil.

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2e. Cuirfear maoiniú ar fáil do 
sheirbhísí comhairleacha talmhaíochta 
chun faisnéis a sholáthar agus dea-
chleachtais a roinnt le feirmeoirí chun 
cabhrú leo oiriúnú do na dúshláin, 
amhail triomach agus tuilte, arb é an t-
athrú aeráide is cúis leo.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2f. Aithneoidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit a thábhachtaí 
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atá bainistiú inbhuanaithe agus 
gníomhach ar fhoraoisí ó thaobh soláthar 
inbhuanaithe amhábhar a áirithiú san 
aistriú chuig an mbithgheilleagar 
ciorclach.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) an dul chun cinn comhchoiteann a 
dhéanfaidh na Ballstáit uile chun an 
cuspóir aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1) mar a shloinntear leis an 
gconair dá dtagraítear in Airteagal 3(1) a 
bhaint amach;

(a) an dul chun cinn comhchoiteann 
agus náisiúnta a dhéanfaidh na Ballstáit 
uile chun an cuspóir aeráidneodrachta a 
leagtar amach in Airteagal 2(1) mar a 
shloinntear leis an gconair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1) a bhaint amach;

Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an dul chun cinn comhchoiteann a 
dhéanfaidh na Ballstáit uile maidir le 
hoiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4.

(b) an dul chun cinn comhchoiteann 
agus náisiúnta a dhéanfaidh na Ballstáit 
uile maidir le hoiriúnú dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 
Tuarascáil ar Staid an Aontais arna 
hullmhú an bhliain féilire sin i gcomhréir le 
hAirteagal 35 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, a chur faoi 

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 
Tuarascáil ar Staid an Aontais arna 
hullmhú an bhliain féilire sin i gcomhréir le 
hAirteagal 35 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, a chur faoi 
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bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.

bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle agus cuirfidhsé ar fáil don 
phobal iad.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) comhsheasmhacht bheartais an 
Aontais leis an gcuspóir aeráidneodrachta a 
leagtar amach in Airteagal 2(1) mar a 
shloinntear leis an gconair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1);

(a) comhsheasmhacht bhearta agus 
bheartais an Aontais, chomh maith leis na 
tionscnaimh uile a leagtar amach sa 
Chomhaontú Glas don Eoraip, leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1) mar a shloinntear leis an 
gconair dá dtagraítear in Airteagal 3(1) 
agus na breithnithe lena rialaítear socrú 
na conaire sin, dá dtagraítear in Airteagal 
3(3);

Leasú 70

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) comhsheasmhach bheartas 
trádálaan Aontais leis an gcuspóir 
comhshaoil a leagtar amach sa rialachán 
seo;

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, bunaithe ar an measúnú dá 
dtagraítear i mír 1 agus mír 2, nach bhfuil 
bearta an Aontais comhsheasmhach leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a leagtar amach 

3. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, bunaithe ar an measúnú dá 
dtagraítear i mír 1 agus mír 2, nach bhfuil 
bearta an Aontais comhsheasmhach leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a leagtar amach 
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in Airteagal 2(1) nó gur neamhleor iad 
chun dul chun cinn a áirithiú maidir le 
hoiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4, nó 
inar neamhleor an dul chun cinn i dtaca leis 
an gcuspóir aeráidneodrachta nó an t-
oiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4, 
déanfaidh sé na bearta is gá i gcomhréir 
leis na Conarthaí, san am céanna leis an 
athbhreithniú ar an gconair dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1).

in Airteagal 2(1) nó gur neamhleor iad 
chun dul chun cinn a áirithiú maidir le 
hoiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4, nó 
inar neamhleor an dul chun cinn i dtaca leis 
an gcuspóir aeráidneodrachta nó an t-
oiriúnú dá dtagraítear in Airteagal 4, 
déanfaidh sé na bearta is gá i gcomhréir 
leis na Conarthaí.

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Faoin 30 Meán Fómhair 2023, agus gach 
cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an méid seo a 
leanas:

Faoin 30 Meán Fómhair 2023, agus gach 
cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an méid seo a 
leanas, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta:

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) comhsheasmhacht na mbeart 
náisiúnta a shainaithnítear, ar bhonn na 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide nó na dTuarascálacha 
Débhliantúla ar Dhul Chun Cinn i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1999, a 
mhéid a bhaineann sin leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1), leis an gcuspóir sin a 
chuirtear in iúl leis an gconair dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1);

(a) comhsheasmhacht na mbeart 
náisiúnta arna sainaithint, ar bhonn na 
bPleananna Náisiúnta Fuinnimh agus 
Aeráide nó na dTuarascálacha 
Débhliantúla ar Dhul Chun Cinn agus na 
Tuarascála Inbhuanaitheachta 
Bithfhuinnimh a tíolacadh i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2018/1999, agus leis na 
Pleananna Straitéiseacha faoi CBT arna 
dtíolacadh i gcomhréir leis an Rialachán 
lena mbunaítear rialacha maidir le 
tacaíocht do phleananna straitéiseacha 
atá le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin 
gComhbheartas Talmhaíochta, mar atá 
ábhartha chun laghduithe ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa a bhaint amach agus chun 
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linnte nádúrtha a fheabhsú in 2030 agus 
chun an cuspóir atá leagtha amach in 
Airteagal 2 leis an gcuspóir ag an gconair 
dá dtagraítear in Airteagal 3(1).

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 
Tuarascáil ar Staid an Aontais arna 
hullmhú an bhliain féilire sin i gcomhréir le 
hAirteagal 35 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 
Tuarascáil ar Staid an Aontais arna 
hullmhú an bhliain féilire sin i gcomhréir le 
hAirteagal 35 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus  a 
fhoilsiiú agus an measúnú sin a chur faoi 
bhráid na Comhairle.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, tar éis aird chuí a thabhairt ar 
an dul chun cinn comhchoiteann arna 
mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 5(1), 
nach bhfuil bearta Ballstáit 
comhsheasmhach leis an gcuspóir sin mar 
a chuirtear in iúl é leis an gconair dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) nó gur 
neamhleor iad chun dul chun cinn maidir 
leis an oiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4 féadfaidh sé moltaí a eisiúint 
chuig an mBallstát sin. Cuirfidh an 
Coimisiún na moltaí sin ar fáil go poiblí 
láithreach.

2. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, tar éis aird chuí a thabhairt ar 
an dul chun cinn comhchoiteann agus 
náisiúnta arna mheasúnú i gcomhréir le 
hAirteagal 5(1), nach bhfuil bearta Ballstáit 
comhsheasmhach leis an gcuspóir sin mar 
a chuirtear in iúl é leis an gconair dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) nó gur 
neamhleor iad chun dul chun cinn maidir 
leis an oiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4 déanfaidh sé moltaí a eisiúint 
chuig an mBallstát sin. Cuirfidh an 
Coimisiún na moltaí sin ar fáil go poiblí 
láithreach i ngach teanga oifigiúil den 
Aontas Eorpach.

Leasú 76
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) leagfaidh an Ballstát lena 
mbaineann amach, ina chéad thuarascáil ar 
dhul chun cinn a chuirfear isteach i 
gcomhréir le hAirteagal 17 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, sa bhliain tar 
éis na bliana inar eisíodh an moladh, an 
chaoi a bhfuil aird chuí tugtha aige ar an 
moladh. Má chinneann an Ballstát lena 
mbaineann gan dul i ngleic le moladh nó le 
cuid shuntasach de, cuirfidh an Ballstát sin 
a réasúnú chuig an gCoimisiún;

(b) leagfaidh an Ballstát lena 
mbaineann amach, ina chéad thuarascáil ar 
dhul chun cinn a chuirfear isteach i 
gcomhréir le hAirteagal 17 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, sa bhliain tar 
éis na bliana inar eisíodh an moladh, an 
chaoi a bhfuil aird chuí tugtha aige ar an 
moladh agus ar na bearta a glacadh. Má 
chinneann an Ballstát lena mbaineann gan 
dul i ngleic le moladh nó le cuid 
shuntasach de, cuirfidh an Ballstát sin a 
réasúnú chuig an gCoimisiún;

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tuarascálacha na Gníomhaireachta 
Eorpaí Comhshaoil (EEA);

(b) tuarascálacha na Gníomhaireachta 
Eorpaí Comhshaoil (EEA) agus 
comhlachtaí eile AE;

Amendment 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) staitisticí agus sonraí Eorpacha, 
lena n-áirítear sonraí maidir le caillteanais 
ó thionchair dhíobhálacha aeráide, i gcás 
ina bhfuil sin ar fáil; agus

(c) staidreamh agus sonraí Eorpacha, 
lena n-áirítear sonraí maidir le tionchair 
eacnamaíocha, chríochacha agus 
fostaíochta na mbeart a dhéanfar faoin 
Rialachán seo, agus sonraí maidir le 
caillteanais ó thionchair dhíobhálacha 
aeráide agus meastacháin ar chostais 
neamhghníomhaíochta nó gníomhaíochta 
moillithe, agus lena n-áirítear sonraí 
maidir le gnóthachain fostaíochta chomh 
maith le caillteanais, i gcás ina mbeidh 
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siad ar fáil; agus

Réasúnú

Ba cheart go gcuirfí an Coimisiún ar an eolas faoi na sonraí ina léirítear trí cholún na 
hinbhuanaitheachta, i.e. an comhshaol, an tsochaí agus an eacnamaíocht. Fágfaidh an t-
aistriú go mbeidh níos mó post nua ann i réimsí eile den gheilleagar; baineann sé seo le bia 
agus le talmhaíocht freisin

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) aon fhaisnéis fhorlíontach maidir le 
hinfheistíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de, ag an Aontas agus na 
Ballstáit, lena n-áirítear, nuair a bhíonn fáil 
uirthi, infheistíocht atá comhsheasmhach le 
Rialachán (AE) 2020/... [An Rialachán 
maidir le Tacsanomaíocht].

(e) aon fhaisnéis fhorlíontach maidir le 
hinfheistíocht atá inbhuanaithe ó thaobh an 
chomhshaoil de agus scéimeanna 
deimhniúcháin tríú páirtithe um aeráid-
éifeachtúlacht, ag an Aontas agus na 
Ballstáit, lena n-áirítear, nuair a bhíonn fáil 
uirthi, infheistíocht atá comhsheasmhach le 
Rialachán (AE) 2020/... [An Rialachán 
maidir le Tacsanomaíocht].

Leasú 80

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Faoin 31 Nollaig 2021, déanfaidh 
an Coimisiún tuarascáil a thíolacadh 
maidir le bearta chun tacú le 
feirmeoireacht agus táirgeadh bia atá 
éifeachtúil ó thaobh na haeráide de trí 
bhíthin scéimeanna deimhniúcháin tríú 
páirtithe. Feidhmeoidh an tuarascáil sin 
freisin mar bhonn don Choimisiún ina 
mheasúnú dá dtagraítear in Airteagail 5 
agus 6.
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Réasúnú

Bainfear leas as deimhniúchán tríú páirtithe agus caighdeán coiteann san Aontas á leagan 
síos do tháirgeadh a bheidh aeráid-éifeachtúil. Trí chomhchaighdeáin a leagan síos, 
déanfaidh feirmeoirí agus comharchumainn a n-éiríonn leo níos mó a tháirgeadh agus níos lú 
táirgeachta a dhéanamh, rud a chuirfidh teorainn le lorg aeráide aonaid táirge, a luach 
saothair a bhaint amach. Ní mór a aithint, áfach, nach féidir astaíochtaí gás ceaptha teasa ó 
earnáil na talmhaíochta a bhaint go hiomlán.

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Oibreoidh an Coimisiún le gach cuid den 
tsochaí chun iad a chumasú agus a 
chumhachtú gníomhú chun go mbeidh 
sochaí aeráidneodrach agus aeráid-
athléimneach ann. Déanfaidh an Coimisiún 
próiseas cuimsitheach inrochtana ar gach 
leibhéal, ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla agus le comhpháirtithe 
sóisialta, na saoránaigh agus an tsochaí 
shibhialta chun dea-chleachtais a mhalartú 
agus chun gníomhaíochtaí a aithint lena 
gcuideofar le cuspóirí an Rialacháin sin a 
bhaint amach. Ina theannta sin, féadfaidh 
an Coimisiún leas a bhaint as an idirphlé il-
leibhéil maidir leis an aeráid agus an 
fuinneamh i gcomhréir le hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Oibreoidh an Coimisiún le gach cuid den 
tsochaí chun iad a chumasú agus a 
chumhachtú gníomhú chun go mbeidh 
sochaí aeráidneodrach agus aeráid-
athléimneach ann. Déanfaidh an Coimisiún 
próiseas cuimsitheach inrochtana ar gach 
leibhéal, ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla agus le comhpháirtithe 
sóisialta, na saoránaigh agus an tsochaí 
shibhialta chun dea-chleachtais a mhalartú 
agus chun gníomhaíochtaí a aithint lena 
gcuideofar le cuspóirí an Rialacháin sin a 
bhaint amach. Cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh tuairimí agus moltaí oibreoirí 
eacnamaíocha, táirgeoirí, oibrithe, 
tomhaltóirí, agus a n-eagraíochtaí 
ionadaíocha agus comharchumainn an 
Aontais, chomh maith le heagraíochtaí 
neamhrialtasacha, agus tabharfaidh sé 
cúnamh dóibh san idirthréimhse. 
Foilseoidh an Coimisiún taifead de na 
hidirghníomhaíochtaí sin de mheon 
trédhearcachta. Ina theannta sin, féadfaidh 
an Coimisiún leas a bhaint as an idirphlé il-
leibhéil maidir leis an aeráid agus an 
fuinneamh i gcomhréir le hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 82
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 scriosta
An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) seo a thugtar 
an chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 12 a thabhairt 
don Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón 13 
Eanáir 2016. dáta a thiocfaidh an 
Rialachán seo i bhfeidhm].
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1) a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean 
na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní chuirfidh sé 
isteach ar bhailíocht aon cheann de na 
gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm 
cheana féin.
4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 3 i bhfeidhm 
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ach amháin mura mbeidh aon agóid 
curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná 
ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú dhá mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.
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