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RÉASÚNÚ GEARR

I gcás fhormhór na n-eolaithe aeráide, is léir dóibh gurb é tionchar an duine ar an gcóras aeráide, 
agus é sin amháin nach mór, ba chúis leis na hathruithe ar an aeráid dhomhanda agus réigiúnach 
le 50 bliain anuas agus go bhfuil gá le gníomhaíochtaí práinneacha. Le blianta beaga anuas, tá 
méadú tagtha ar na gluaiseachtaí sóisialta atá ag éileamh gníomhú ar son na haeráide ar 
mhórscála, rud a fhágann gur dream iad a imríonn tionchar ar an díospóireacht faoin gcaoi ar 
cheart beartais aeráide a cheapadh, go háirithe d’fhonn astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. 
I dtuarascáil a d’eisigh an Coimisiún Domhanda um Oiriúnú le déanaí, cuirtear i bhfios go láidir 
go bhfuil ciall ón taobh eacnamaíoch, sóisialta agus eiticiúil de le hinfheistíocht a dhéanamh i 
mbearta oiriúnaithe, bearta lena n-íoslaghdaítear an tionchar a bhíonn ag guaiseacha aimsire, 
agus le sásraí a bheith i bhfeidhm chun téarnamh go tapa ón tionchar sin.

Dúshlán domhanda atá san athrú aeráide; dá bhrí sin, ba cheart aghaidh a thabhairt air ar an 
leibhéal domhanda agus ba cheart do gach tír a bheith rannpháirteach. Déanann an tAontas a 
dhícheall a bheith ina cheannródaí ó thaobh beartais aeráide agus réitigh aeráidneodrachta de; 
mar sin féin, ba cheart dó níos mó a dhéanamh chun tacú le gníomhaíocht níos láidre i dtíortha 
comhpháirtíochta agus chun í a threisiú, lena n-áirítear trí chaidreamh trádála. In 2017, tháinig 
laghdú 22 % ar astaíochtaí gás ceaptha teasa in AE-28 i gcomparáid le leibhéil 1990, rud a chuir 
an tAontas ar an mbóthar ceart chun an sprioc atá aige le haghaidh 2020 a shárú, is é sin laghdú 
20 % ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. Is ionann astaíochtaí gás ceaptha teasa AE agus 9.3 % 
d’astaíochtaí an domhain, agus tá na hastaíochtaí sin ag dul i laghad leis na déaga de bhlianta 
anuas, ach tá astaíochtaí roinnt de na tíortha astaithe is mó ag dul i méid. 

Ba cheart roinnt tosca tábhachtacha a chur san áireamh sna beartais aeráide, lena n-áirítear 
iomaíochas na ngeilleagar agus dea-bhail agus riachtanais bhunúsacha na saoránach. Ba cheart 
cúinsí náisiúnta amhail an meascán fuinnimh, slándáil an tsoláthair fuinnimh, an struchtúr 
fostaíochta agus acmhainneachtaí eacnamaíocha a chur san áireamh i leagan amach agus luas 
na conaire aistrithe. Mar a leagtar amach sa tuarascáil ó IRENA dar teideal ‘Tomhas a 
dhéanamh ar Shocheacnamaíocht an Aistrithe: Fócas ar Phoist’, níl an méadú ar dheiseanna 
fostaíochta atá tuartha faoin aistriú mar a chéile i ngach tír agus réigiún agus ní gá go mbeadh 
an cruthú post in earnálacha nua, amhail foinsí fuinnimh in-athnuaite, ailínithe, go sealadach 
nó go geografach, le cailliúint post. Ba cheart, dá bhrí sin, an t-aistriú a leagan amach go 
cúramach, agus athruithe de réir a chéile ar na limistéir ábhartha á gcur san áireamh, agus a 
chinntiú go gcoinneoidh na réigiúin thionsclaíocha a n-infhostaitheacht. In ionad a bheith ag 
brath ar shoghluaisteacht oibrithe agus baol dídhaonraithe a bheith ann, ba cheart go mbeadh 
na hiarrachtaí dírithe ar athbheochan eacnamaíoch na réigiún a bhfuil ualach na mbeartas 
aeráide á iompar acu.

Agus a bheartas aeráide fadtéarmach á mhúnlú aige, tá cinntí straitéiseacha AE maidir leis na 
cuspóirí fuinnimh agus aeráide bunaithe ar chomhthoil sa Chomhairle Eorpach. Tá sé sin 
ríthábhachtach chun na Conarthaí a urramú agus chun go mbeidh gach Ballstát rannpháirteach 
ar bhonn cothrom ó thaobh tosaíochtaí agus spriocanna a leagan síos. Thug Comhairle Eorpach 
an 12 Nollaig 2019 tacaíocht don chuspóir comhchoiteann go mbeadh an tAontas Eorpach 
aeráidneodrach faoi 2050 agus d’aithin sí go mbeadh gá le hiarrachtaí suntasacha infheistíochta 
chun an t-aistriú sin a dhéanamh. 

https://gca.org/global-commission-on-adaptation/home
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Déanann athruithe fadtéarmacha ar an teocht, ar fhrasaíocht, ar an ardú ar leibhéal na mara, 
agus ar theagmhais fhoircneacha, a bhaineann leis an athrú aeráide, difear do mhórán 
príomhearnálacha eacnamaíocha. Ba cheart go mbeadh sé de cheangal ar na hearnálacha 
éagsúla eacnamaíocha rannchuidiú go hiomchuí leis an gcuspóir aeráidneodrachta, bunaithe ar 
mhéid choibhneasta na n-earnálacha agus ar an acmhainn atá iontu gáis ceaptha teasa a laghdú 
agus a bhaint, mar aon lena n-iarrachtaí infheistíochta.  Tháinig 54 % de gháis ceaptha teasa 
AE-28 in 2017 ó astaíochtaí breosla, lena n-áirítear ón dóchán (gan iompar san áireamh), 25 % 
acu ón dóchán breosla le haghaidh an iompair (lena n-áirítear an eitlíocht idirnáisiúnta), 10 % 
acu ón talmhaíocht, 8 % acu ó phróisis thionsclaíocha agus úsáid táirgí, agus 3 % ó bhainistiú 
dramhaíola. Tá dícharbónú earnáil an fhuinnimh ar cheann de na dúshláin thábhachtacha atá 
roimh AE. Gan rannchuidiú ó phríomhearnálacha uile an gheilleagair, áfach, níor leor an t-
aistriú agus bheadh sé éagórach. Ba cheart do na hearnálacha ar fad atá mar chuid de Chóras 
Trádála Astaíochtaí AE (EU ETS), agus nach bhfuil mar chuid de, iarrachtaí inchomparáide a 
dhéanamh chun cuspóir aeráidneodrachta an Aontais a bhaint amach.

Ba cheart don Choimisiún treoir a bhunú do na príomhearnálacha maidir le conairí táscacha le 
haghaidh laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa sna hearnálacha sin ar leibhéal an Aontais. 
Thabharfadh sé sin cinnteacht dóibh chun gur féidir leo na bearta iomchuí a dhéanamh agus na 
hinfheistíochtaí is gá a phleanáil agus chothódh sé rannpháirtíocht na n-earnálacha agus iad ag 
lorg réitigh aeráidneodrachta.   

Ba cheart treoir a fhorbairt trí idirphlé institiúidithe agus malartú faisnéise idir an Coimisiún 
agus geallsealbhóirí tábhachtacha amhail ionadaithe gnó, ceardchumainn, an tsochaí shibhialta 
agus i ndlúthchomhar leis na Ballstáit. Ba cheart critéir éagsúla a chur san áireamh mar chuid 
de sin amhail an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil agus atá costéifeachtach, an lorg 
socheacnamaíoch, iomaíochas na hearnála, na hiarrachtaí infheistíochta atá déanta, mar aon le 
lorg comhshaoil na dteicneolaíochtaí dícharbónaithe (e.g. teicneolaíochtaí atá ar fáil lena 
ndíchoimisiúnú agus lena n-athchúrsáil, tionchar an phróisis eastósctha amhábhar).    

D’fhéadfaí athbhreithniú a dhéanamh ar na conairí nuair a thagann cúinsí neamhghnácha chun 
cinn, amhail cásanna de chineál géarchéime, nó i gcás athrú suntasach ar cheann de na tosca 
ar a bhfuil na conairí bunaithe, ag cur san áireamh go dteastaíonn cinnteacht agus intuarthacht 
ó ghnólachtaí mar bhonn lena gcuid n-infheistíochtaí agus cinntí glasa.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh ar an gCoiste um an 
gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá 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 (1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón 
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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 dea-bhail 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.

gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Margadh Glas Eorpach’19, straitéis fáis 
inbhuanaithe nua a bhfuil sé mar aidhm 
aici an tAontas Eorpach a chlaochlú ina 
shochaí chóir rathúil, ag a bhfuil geilleagar 
nua-aimseartha, inbhuanaithe, tíosach ar 
acmhainní athléimneach agus iomaíoch go 
hidirnáisiúnta agus poist ardcháilíochta, 
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 dea-bhail 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 a bheith 
bunaithe ar an dlúthpháirtíocht agus 
iarracht chomhoibríoch ar leibhéal an 
Aontais.

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

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

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) Spreagtha ag an gcreat rialála 
curtha i bhfeidhm ag an Aontas agus ag 
iarrachtaí déanta ag tionscail na hEorpa, 
laghdaíodh astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an Aontais faoi 23 % idir 1990 agus 2018, 
agus d’fhás an geilleagar faoi 61 % thar 
an tréimhse chéanna, lena léirítear gur 
féidir fás eacnamaíoch a dhíchúpláil ó 
astaíochtaí gás ceaptha teasa.
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Leasú 3

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 Dhomhanda21 
(IPBES) 2019 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. De réir Thuarascáil Speisialta 
IPCC, meastar gur gníomhaíochtaí an 
duine ba chúis le thart ar 1 ºC de théamh 
domhanda os cionn an leibhéil 
réamhthionsclaíoch agus ag an ráta 
reatha, beidh an méadú de 1, 5 °C bainte 
amach idir 2030 agus 2052. 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 agus go sroichfear pointí 
claochlaithe a laghdú. Léirítear sa 
Tuarascáil Mheasúnachta Dhomhanda21 
2019 a d’eisigh an Clár Idir-Rialtasach 
maidir le Beartas Eolaíochta um Sheirbhísí 
Bithéagsúlachta agus Éiceachórais (IPBES) 
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, 

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, 
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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, 
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)].

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, 
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 IPES, 2019: Measúnú Domhanda ar 
Sheirbhísí Bithéagsúlachta agus 
Éiceachórais.

22 An Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil – An Comhshaol Eorpach – 
staid agus forbhreathnú 2020 
(Lucsamburg: Oifig na bhFoilseachán, An 
tAontas Eorpach 2019).

22 An Ghníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil – An Comhshaol Eorpach – 
staid agus forbhreathnú 2020 
(Lucsamburg: Oifig na bhFoilseachán, An 
tAontas Eorpach 2019).

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2 a) Tabharfaidh éiceachórais, daoine 
agus geilleagair san Aontas aghaidh ar 
thionchair ollmhóra mar gheall ar an 
athrú aeráide mura ndéanfaimid 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a mhaolú nó 
oiriúnú don athrú aeráide go práinneach. 
Íoslaghdódh oiriúnú don athrú aeráide 
tuilleadh na tionchair dhosheachanta ar 
bhealach costéifeachtach, le 
comhthairbhí suntasacha ó réitigh 
dhúlrabhunaithe.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh (3) Tá sé ríthábhachtach go mbeadh 
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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 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’).

cuspóir cobhsaí fadtéarmach ann chun 
rannchuidiú leis an gclaochlú eacnamaíoch 
agus sochaíoch, poist ardcháilíochta, fás 
inbhuanaithe agus chun go mbainfear 
amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe, chomh maith le 
gluaiseacht ar bhealach cothrom, 
costéifeachtach agus freagrach ó thaobh 
na sochaí de i dtreo 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 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 is gá le claochlú na n-earnálacha 
eacnamaíocha uile, agus rannchuidiú 
uatha, chun a n-astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a laghdú. I bhfianaise a thábhachtaí 
atá táirgeadh agus tomhaltas fuinnimh 
maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, is 
ríthábhachtach aistriú go córas fuinnimh 
cothrom, inbhuanaithe, inacmhainne, slán 
agus bunaithe den chuid is mó ar fhoinsí 
fuinnimh inathnuaite atá ag brath ar 
mhargadh inmheánach fuinnimh atá dea-
fheidhmiúil. Beidh ar an Aontas creataí 
rialála uaillmhianacha agus 
comhleanúnacha a ghlacadh, lena n-
áirítear maidir le spreagthaí 
ríthábhachtacha chun an 
aeráidneodracht a bhaint amach, amhail 
claochlú digiteach, nuálaíocht 
theicneolaíoch, taighde agus forbairt agus 
rannpháirtíocht na saoránach a lamháil 
chun rannchuidiú na n-earnálacha uile 
den gheilleagar a áirithiú chuig cuspóirí 
aeráide an Aontais.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) I bhfianaise a thábhachtaí atá 
éifeachtúlacht acmhainne maidir le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a mhéadú, 
ba cheart don Aontas leanúint lena 
iarrachtaí chun an geilleagar ciorclach a 
chur chun cinn, bunaithe ar an 
bprionsabal maidir le dramhaíl a chosc, 
lena ndéantar réitigh inathnuaite a thacú 
tuilleadh, agus lorg carbóin táirgí a 
laghdú. Chun astaíochtaí iontaise a 
íoslaghdú, tá sé tábhachtach ábhair a 
tháirgeann a lán astaíochtaí a ionadú de 
réir a chéile, i gcás réitigh 
theicneolaíocha réidh don mhargadh a 
bheith ar fáil, agus ciorclaíocht in 
earnálacha uile a chur chun cinn.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 a) Soláthraíonn cosaint aeráide deis 
do gheilleagar an Aontais dlús a chur 
lena ghníomhaíocht agus tairbhe a bhaint 
as buntáiste an cheannródaí trí a bheith 
chun cinn maidir le teicneolaíochtaí 
glana. D’fhéadfadh sí cuidiú lena 
cheannaireacht tionscail i nuálaíocht 
dhomhanda a dhaigniú. Féadfaidh 
nuálaíochtaí táirgthe inbhuanaithe neart 
tionsclaíoch an Aontais i ndeighleoga 
margaidh tábhachtacha a chur chun cinn 
agus, dá bhrí sin, poist a chosaint agus a 
chruthú.

Leasú 9
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8 b) Ba cheart go mbeadh córas 
fuinnimh costéifeachtúil, neodrach ó 
thaobh na teicneolaíochta de agus 
cobhsaí mar thoradh ar an aistriú chuig 
fuinneamh glan, ar córas é ina dtiocfaidh 
an príomhsholáthar fuinnimh ó fhoinsí 
inathnuaite fuinnimh den chuid is mó, 
chun slándáil an tsoláthair a fheabhsú go 
suntasach, spleáchas fuinnimh a laghdú 
agus poist inmheánacha a chur chun 
cinn.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Trí bhíthin an phacáiste 
‘Fuinneamh Glan do Mhuintir na hEorpa ar 
fad’29 tá clár oibre uaillmhianach 
dícharbónaithe á shaothrú ag an Aontas trí 
Aontas Fuinnimh stóinsithe a thógáil, is é 
sin le rá trí sprioc 2030 a leagan síos maidir 
le héifeachtúlacht agus cur chun feidhme 
fuinnimh inathnuaite i dTreoracha 
2012/27/AE30 agus (AE) 2018/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle31, agus tríd an reachtaíocht 
ábhartha a atreisiú, lena n-áirítear i 
dTreoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle32.

(9) Trí bhíthin an phacáiste 
‘Fuinneamh Glan do Mhuintir na hEorpa ar 
fad’29 tá conair chuig dícharbónú an 
gheilleagair agus na haeráidneodrachta á 
leanúint ag an Aontas trí Aontas Fuinnimh 
stóinsithe a thógáil, is é sin le rá trí sprioc 
2030 a leagan síos maidir le 
héifeachtúlacht agus cur chun feidhme 
fuinnimh inathnuaite i dTreoracha 
2012/27/AE30 agus (AE) 2018/2001 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle31, agus tríd an reachtaíocht 
ábhartha a atreisiú, lena n-áirítear i 
dTreoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle32.

__________________ __________________
29 COM(2016) 860 final an 30 Samhain 
2016.

29 COM(2016) 860 final an 30 Samhain 
2016.

30 Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le 

30 Treoir 2012/27/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le 
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héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear 
Treoir 2009/125/CE agus 
Treoir 2010/30/AE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE 
(IO L 315, 14.11.2012, lch. 1)

héifeachtúlacht fuinnimh, lena leasaítear 
Treoir 2009/125/CE agus 
Treoir 2010/30/AE agus lena n-aisghairtear 
Treoir 2004/8/CE agus Treoir 2006/32/CE 
(IO L 315, 14.11.2012, lch. 1)

31 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh 
ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn 
(IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).

31 Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh 
ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn 
(IO L 328, 21.12.2018, lch. 82).

32 Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht 
fuinnimh foirgneamh (IO L 153, 
18.6.2010, lch. 13).

32 Treoir 2010/31/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Bealtaine 2010 maidir le feidhmíocht 
fuinnimh foirgneamh (IO L 153, 
18.6.2010, lch. 13).

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9 a) Tá luathú na spriocanna 
dícharbónaithe curtha chun cinn ag an 
Aontas trí theoirthionscadail i réigiúin le 
coinníollacha geografacha agus 
déimeagrafacha sonracha, amhail le 
hoileáin tríd an gclár ‘Fuinneamh Glan 
d'Oileáin an Aontais’. Sa phróiseas 
aistrithe chuig geilleagar aeráidneodrach, 
ba cheart don Aontas aird ar leith a 
thabhairt ar riachtanais na réigiún 
oileánach agus is forimeallaí.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

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 

(10) Tá an tAontas freagrach as 9% 
d’astaíochtaí gás ceaptha teasa ar 
domhan, agus sin amháin, ach cheana 
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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.

féin tá sé ina cheannródaí ar an aistriú 
chuig an aeráidneodracht agus tá sé 
tiomanta í a bhaint amach ar bhealach 
cóir, cothrom ó thaobh na sochaí de agus 
cuimsitheach, mar aon le cuidiú leis an 
uaillmhian dhomhanda a mhéadú agus an 
fhreagairt dhomhanda don athrú aeráide a 
neartú, trí úsáid a bhaint as na huirlisí uile 
atá ar fáil dó, an taidhleoireacht aeráide 
agus ionstraimí beartais trádála san 
áireamh. Tá freagracht ag an Aontas 
léiriú gur féidir an claochlú seo a 
dhéanamh.

Leasú 13

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 
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 bhráid 
Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe ar an Athrú Aeráide é.

(11) D’fhógair Parlaimint na hEorpa 
éigeandáil aeráide agus chomhshaoil34 
agus d’iarr sí, ina leith sin, go ndéanfaí an 
t-aistriú is gá chuig sochaí aeráidneodrach 
faoi 2050 ar a dhéanaí agus fíorghaisce 
Eorpach a dhéanamh de sin33. 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 a rachaidh 
chun tairbhe ar na Ballstáit uile ar 
bhealach cothrom agus a chuirfidh a n-
imthosca náisiúnta san áireamh ó thaobh 
túsphointí de, agus a chuimsóidh 
ionstraimí, dreasachtaí, tacaíocht agus 
infheistíochtaí leormhaithe chun aistriú 
costéifeachtach, rathúil agus cóir a 
áirithiú, rud a bheidh gá infheistíocht 
shuntasach phoiblí agus phríobháideach a 
dhéanamh. 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 
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Chomhairle é agus go gcuirfí faoi bhráid 
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 chomhshaoil 
(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 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11 a) Is cúis le géarchéim stairiúil, 
dhaonnúil agus eacnamaíoch nach 
bhfacthas cheana í paindéim COVID-19. 
Dá bhrí sin, is gá le beartais an Aontais a 
bheith bunaithe ar mhionmheasúnú 
tionchair nua lena gcuirtear an fíorchás 
eacnamaíoch san áireamh. Chun an 
ghéarchéim sin a shárú, agus bunaithe ar 
an bPhlean Téarnaimh don Eoraip ón 
gCoimisiún, tá creat polaitiúil soiléir ag 
teastáil d’fhorbairt agus taighde 
bonneagair in éineacht le prionsabail an 
gheilleagair margaidh. Ní mór do 
bheartais trádála a bheith 
comhsheasmhach leis na rialacha a 
chuirtear i bhfeidhm ar thionscail atá ag 
oibriú sa mhargadh inmheánach, chun 
cruthú iomaíochta éagóraí do thionscal 
an Aontais a sheachaint. D’fhéadfaí 
uirlisí rathúla an gheilleagair margaidh 
san earnáil tionsclaíochta a úsáid mar 
shamhail le haghaidh na n-earnálacha 



PE652.274v02-00 14/58 AD\1212562GA.docx

GA

foirgníochta agus iompair.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag 
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.

(12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag 
an Aontas agus ag na Ballstáit 
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 ar a dhéanaí. Ba cheart béim ar leith 
a dhíriú ar thaighde agus forbairt linnte a 
fheabhsú. Ba cheart do na Ballstáit uile 
cuspóir aeráidneodrachta 2050 an Aontais 
a shaothrú i dteannta a chéile, chomh 
maith le baint ag na leibhéil beartais 
réigiúnaigh agus áitiúil, agus 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. Bearta ar leibhéal an 
Aontais, beidh siad sin ina gcuid 
thábhachtach de na bearta arna ndéanamh 
ag leibhéal na mBallstát chun an cuspóir 
sin a bhaint amach ar bhealach atá 
costéifeachtach, cóir agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de, lena gcuirfear 
borradh faoi iomaíochas eacnamaíoch 
agus cruthú post, agus gné na hinscne á 
cur san áireamh agus gan duine ar bith a 
fhágáil chun deiridh.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 a) Ní mór spriocanna aeráide 
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Chomhaontú Pháras a chur chun 
feidhme ar bhealach atá costéifeachtúil 
agus cothrom ó thaobh na sochaí de. Má 
fhanann an tAontas láidir ó thaobh an 
gheilleagair de, tarraingteach 
d’infheistíochtaí agus iomaíoch go 
hidirnáisiúnta agus má áirithíonn sé 
inghlacthacht fhairsing shóisialta, agus 
sin amháin, féadfaidh sé gníomhú mar 
eiseamláir do chosaint aeráide.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 b) Ba cheart go mbeadh geilleagar 
atá níos athléimní agus níos iomaíche ar 
leibhéal an Aontais agus ar leibhéal an 
Bhallstáit, ar geilleagar é a bheidh 
forbartha ó thaobh na teicneolaíochta de, 
a ghinfidh fás eacnamaíoch agus 
deiseanna nua gnó agus fostaíochta, agus 
a laghdóidh spleáchas fuinnimh an 
Aontais mar thoradh ar an gclaochlú 
chuig geilleagar aeráidneodrach faoi 
2050 ar a dhéanaí. Ba cheart dó freisin 
Aontas níos comhtháite a bhaint amach, 
lena gcuideofar le saoránaigh agus 
críocha is mó a ndéanann an t-aistriú 
fuinnimh difear dóibh tairbhe a bhaint as. 
Chuige sin, ní mór don Aontas sásraí 
agus cistí leormhaithe a sholáthar chun 
go slógfar na méideanna móra 
infheistíochtaí atá ag teastáil chun an t-
aistriú chuig an aeráidneodracht a 
mhaoiniú ar bhealach costéifeachtúil 
agus cóir ó thaobh na sochaí de i 
mBallstáit uile, agus a dtúsphointí 
éagsúla á gcur san áireamh.

Leasú 18
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 c) Tá gá ann freisin chun tacaíocht a 
shocrú do na hinfheistíochtaí 
riachtanacha i dteicneolaíochtaí nua 
inbhuanaithe atá ríthábhachtach chun 
cuspóir na haeráidneodrachta a bhaint 
amach. I ndáil leis sin, tá sé tábhachtach 
neodracht theicneolaíoch a urramú agus 
aon éifeacht ghlasála a sheachaint. Mar 
atá luaite sa teachtaireacht ón gCoimisiún 
‘Straitéis hidrigine i gcomhair Eoraip 
aeráidneodrach’ féadfaidh ról a bheith ag 
hidrigin freisin i dtacú le gealltanas an 
Aontais neodracht ó thaobh carbóin de a 
bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí, go 
háirithe in earnálacha atá dian ar 
fhuinneamh.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 d) Ina chlaochlú chuig an 
aeráidneodracht, ní mór don Aontas 
iomaíochas a thionscail a chaomhnú, go 
háirithe a thionscal atá dian ar 
fhuinneamh, lena n-áirítear trí bhearta 
éifeachtacha a fhorbairt chun dul i ngleic 
le sceitheadh carbóin ar bhealach atá 
comhoiriúnach le rialacha EDT agus 
chun machaire comhréidh a bhaint 
amach idir an tAontas agus tríú tíortha 
chun iomaíocht éagórach de bharr 
neamhchomhlíonadh na mbeartas aeráide 
atá comhsheasmhach le Comhaontú 
Pháras a sheachaint.

Leasú 20
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12 e) Ba cheart beartas aeráide an 
Aontais atá go hiomlán éifeachtúil 
aghaidh a thabhairt ar sceitheadh carbóin 
agus uirlisí an bheartais trádála iomchuí, 
amhail an Sásra Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha, a fhorbairt chun dul i 
ngleic leis agus chun caighdeáin an 
Aontais agus ceannródaithe thionscail an 
Aontais a chosaint.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don Aontas leanúint dá 
ghníomhaíocht aeráide agus dá 
cheannaireacht idirnáisiúnta maidir leis an 
aeráid tar éis 2050, chun daoine agus an 
pláinéad a chosaint ar bhagairt an athraithe 
aeráide chontúirtigh agus na cuspóirí a 
leagtar amach i gComhaontú Pháras á 
saothrú agus moltaí eolaíochta IPCC á 
leanúint aige.

(13) Ba cheart don Aontas leanúint dá 
ghníomhaíocht ar son na haeráide san 
fhadtéarma agus comhpháirtithe 
idirnáisiúnta eile a spreagadh chun 
beartais chomhchosúla a ghlacadh chun 
daoine, an geilleagar agus a dtimpeallacht 
nádúrtha a chosaint ar thruailliú agus ar 
bhagairt an athraithe aeráide chontúirtigh 
agus an cuspóir teochta fadtéarmach 
teorainn a chur le méadú na teochta ag 
1,5 C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch a leagtar amach in 
Airteagal 2 den Chomhaontú Pháras á 
saothrú aige agus moltaí eolaíochta IPCC á 
leanúint aige.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Agus na bearta ábhartha á (15) Agus na bearta ábhartha á 
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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 ceart agus cóir 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;

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 haeráidneodracht 
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 eacnamaíoch, 
imthosca náisiúnta, túsphointí éagsúla, na 
n-iarrachtaí a rinneadh cheana agus an 
ghá atá le cóineasú le himeacht ama; an gá 
an t-aistriú a dhéanamh ceart agus cóir 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 le hathrú aeráide 
agus costais shóisialta, eacnamaíocha 
agus chomhshaoil na gníomhaíochta 
neamhleor a chomhtháthú i gcinntí maidir 
le hinfheistíocht agus pleanáil, agus a 
áirithiú go bhfuil beartais an Aontais 
costéifeachtach agus neodrach ó thaobh na 
teicneolaíochta de i laghduithe agus 
aistrithe astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
bhaint amach agus athléimneacht a 
mhéadú; dul chun cinn le himeacht ama 
maidir le sláine agus an leibhéal 
uaillmhéine

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15 a) Ba cheart an cuspóir ó thaobh 
astaíochtaí gás ceaptha teasa glan-
nialasacha de a bheith san Aontas faoi 
2050 a bhaint amach trí aistriú atá 
cothrom ó thaobh na sochaí de agus 
costéifeachtúil, agus túsphointí éagsúla 
na mBallstáit chuig an aeráidneodracht á 
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gcur san áireamh. Ba cheart cistiú agus 
sásraí tacaíochta an Aontais a bheith i 
gcomhréir le hualach sóisialta agus 
eacnamaíoch an aistrithe, gan dochar do 
bheartais struchtúracha agus réigiúnacha 
i gcomhréir leis na Conarthaí. Go 
háirithe, ba cheart na sásraí amhail an 
Ciste don Nuachóiriú agus an 
comhthiomsú dlúthpháirtíochta laistigh 
de EU ETS mar aon leis an gCiste um 
Aistriú Cóir a sholáthar leis na 
hacmhainní airgeadais leormhaithe chun 
rannchuidiú leis na hiarrachtaí arna n-
iarraidh ar na hearnálacha 
eacnamaíocha lena mbaineann.

Leasú 24

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 
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.

(16) Chun an t-aistriú chuig an 
aeráidneodracht a bhaint amach, ní mór 
athruithe a dhéanamh ar an speictream 
beartais iomlán agus iarracht shuntasach 
chomhchoiteann a dhéanamh i ngach 
earnáil den gheilleagar agus den tsochaí, 
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, machaire comhréidh a urramú, 
agus d’iarr sí ar an gCoimisiún scrúdú a 
dhéanamh chun féachaint an gá na rialacha 
atá ann cheana a choigeartú.

Leasú 25
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16 a) Chun athléimneacht aeráide a 
chruthú agus oiriúnú d’éifeachtaí 
dosheachanta an athraithe aeráide, is gá 
freisin le hiarracht roinnte ó earnálacha 
eacnamaíocha agus sóisialta agus le 
comhsheasmhacht i reachtaíocht agus 
beartais an Aontais.

Leasú 26

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 
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 

(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 
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. I 
bhfianaise sprioc an Aontais maidir le 
haeráidneodracht a bhaint amach faoi 
2050 ar a dhéanaí, tá sprioc aeráide 2030 
an Aontais méadaithe go dtí laghdú 55 % 
ar a laghad ar astaíochtaí i gcomparáid le 
leibhéil 1990. Ba cheart cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a bhaint 
amach, inter alia, trí fhorbairt agus, i gcás 
inarb iomchuí, athbhreithniú ar 
reachtaíocht ábhartha an Aontais. Ina 
theannta sin, bunaithe ar thoradh an 
mheasúnaithe tionchair, 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 n-áirítear codanna ábhartha 
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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.

den phacáiste maidir le Fuinneamh Glan 
do gach Eorpach, chun an sprioc 
laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe a 
bhaint amach. Tar éis measúnú tionchair 
críochnúil a dhéanamh faoin 30 Meán 
Fómhair 2025, ba cheart don Choimisiún 
féachaint freisin ar roghanna chun 
cuspóir laghdaithe astaíochtaí an Aontais 
le haghaidh 2040 a shocrú agus tograí a 
chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa 
agus na Comhairle de réir mar is 
iomchuí.

__________________ __________________
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 
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).

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 
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).

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17 a) Chun sprioc aeráide 2030 agus 
aeráidneodracht faoi 2050 ar a dhéanaí a 
bhaint amach, ba cheart don Aontas 
leanúint lena chuid oibre chuig geilleagar 
láidir inbhuanaithe, go háirithe trína 
iarrachtaí a neartú chun úsáid breoslaí 
iontaise a íoslaghdú agus, ar deireadh, a 
chéimniú amach thar achar ama atá 
comhsheasmhach le cuspóirí an 
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Rialacháin seo, agus ról traschóirithe an 
gháis nádúrtha san aistriú chuig 
geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin 
de á chur san áireamh.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17b) Tá roinnt tionscnamh i 
reachtaíocht fuinnimh earnálach 
forbartha agus glactha ag an gCoimisiún, 
go háirithe maidir le fuinneamh 
inathnuaite agus éifeachtúlacht 
fuinnimh, lena n-áirítear maidir le 
feidhmíocht fuinnimh foirgnimh. Ba 
cheart na tionscnaimh sin a chur san 
áireamh sa dul chun cinn náisiúnta 
fadtéarmach san obair chuig cuspóir 
aeráidneodrachta 2050 an Aontais a 
bhaint amach.

Leasú 29

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. Más 
neamhleor 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 más 
neamhleor iad chun an cumas oiriúnúcháin 
a fheabhsú, an athléimneacht a threisiú nó 

(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 agus 
ar bhearnaí i dtacaíocht atá de dhíth. 
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 
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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 
laghdú.

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 measúnú a dhéanamh an 
bhfuil bearta agus tograí uile de chuid an 
Aontais ailínithe leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta agus an dtugann siad 
aghaidh ar shaincheisteanna an athraithe 
aeráide. Ba cheart don Choimisiún freisin 
measúnú a dhéanamh ar bhearta náisiúnta 
ábhartha agus moltaí a eisiúint i gcás ina 
suíonn sé nach bhfuil bearta Ballstáit 
comhsheasmhach leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta nó nach leor iad chun an 
cumas oiriúnaitheachta a fheabhsú, an 
athléimneacht a threisiú agus an 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a 
laghdú.

Leasú 30

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 

(19) Chun a áirithiú go ndéanfar 
measúnú oibiachtúil agus láidir, bunaithe 
ar na torthaí eolaíocha, teicniúla agus 
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 ón nGníomhaireacht Eorpach 
Chomhshaoil, an fhianaise eolaíoch is fearr 
dá bhfuil ar fáil, lena n-áirítear tuarascála ó 
IPCC, an stocáireamh is déanaí i 
gcomhréir le hAirteagal 14 de Chonradh 
Pháras agus le Creat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide. I 
bhfianaise gur thug an Coimisiún 
gealltanas i leith féachaint ar an gcaoi ar 
féidir leis an earnáil phoiblí 
Tacsanomaíocht an Aontais a úsáid i 
gcomhthéacs an Chomhaontaithe Ghlais 
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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.

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 agus domhanda 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.

Leasú 31

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. Ba cheart don Choimisiún, dá 
bhrí sin, oibriú le gach cuid den tsochaí 
agus geallsealbhóirí, lena n-áirítear 
ceardchumainn, eagraíochtaí acadúla 
agus taighde agus tionscal chun iad a 
chumasú agus a chumhachtú gníomhú i 
dtaca le sochaí chóir, aeráidneodrach 
aeráid-athléimneach, lena n-áirítear trí 
bhíthin Comhshocrú Aeráide Eorpach a 
sheoladh.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
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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 ndéanfar na 
comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr37. 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 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

(21) Chun intuarthacht agus muinín a 
chur ar fáil do ghníomhairí eacnamaíocha 
uile, lena n-áirítear gnólachtaí, oibrithe, 
ceardchumainn, infheisteoirí agus 
tomhaltóirí, chun a áirithiú nach féidir dul 
siar ar an aistriú chuig an aeráidneodracht, 
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 
Choimisiún measúnú a dhéanamh ar na 
roghanna do struchtúr agus dearadh na 
conaire táscaí ag leibhéal an Aontais chun 
sprioc aeráide 2030 an Aontais le 
haghaidh na haeráide agus astaíochtaí 
gás ceaptha teasa glan-nialasacha a 
bhaint amach san Aontas faoi 2050 ar a 
dhéanaí agus togra reachtach a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.

__________________ __________________
37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 37 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 33
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23) Dúshlán trasteorann atá san athrú 
aeráide de réir sainmhínithe agus ní mór 
gníomhaíocht comhordaithe a dhéanamh ar 
leibhéal an Aontais chun beartais náisiúnta 
a fhorlíonadh agus a atreisiú go 
héifeachtach. Ós rud é nach féidir leis na 
Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, 
eadhon aeráidneodracht a bhaint amach san 
Aontas faoi 2050, a ghnóthú go 
leordhóthanach ach gur féidir, de bharr 
scála agus éifeachtaí, iad a ghnóthú níos 
fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an 
tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

(23) Dúshlán trasteorann atá san athrú 
aeráide de réir sainmhínithe agus ní mór 
gníomhaíocht comhordaithe agus 
dlúthpháirtíochta a dhéanamh ar leibhéal 
an Aontais chun beartais náisiúnta a 
fhorlíonadh agus a atreisiú go héífeachtach. 
Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon 
aeráidneodracht a bhaint amach san Aontas 
faoi 2050, a ghnóthú go leordhóthanach 
ach gur féidir, de bharr scála agus 
éifeachtaí, iad a ghnóthú níos fearr ar 
leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas 
bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 a) Cuid thábhachtach den aistriú 
fuinnimh is ea margadh inmheánach 
fuinnimh a fheidhmíonn go maith agus 
cuideoidh sé lena dhéanamh 
inmharthana ó thaobh airgeadais de. Ní 
mór, dá bhrí sin, tús áite a thabhairt 
d’fhorbairt gréasán leictreachais agus 
gáis cliste agus digiteach atá 
comhsheasmhach leis an sprioc aeráide 
agus fuinnimh sa chreat airgeadais 
ilbhliantúil (líonraí GTE leis an tSaoráid 
um Chónascadh na hEorpa (SCE)). Le 
cláir téarnaimh COVID-19, ní mór tacú 
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freisin le heangacha fuinnimh 
trasnáisiúnta a fhorbairt. Tá gá le 
nósanna imeachta cinnteoireachta atá 
éifeachtach agus tapa chun tacú le 
forbairtí trasnáisiúnta, go háirithe i 
mbonneagar gáis atá comhoiriúnach don 
todhchaí agus atá comhoiriúnach don 
hidrigin.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23 b) Tá fíorthábhacht ag baint le 
Comhghuaillíochtaí Eorpacha, go 
háirithe in earnálacha na gceallraí agus 
na hidrigine: agus iad á gcomhordú ar an 
leibhéal Eorpach, cuireann siad 
deiseanna iontacha ar fáil do phróisis 
téarnaimh réigiúnacha iar-COVID-19 
agus d’athrú struchtúrach rathúil. Ní mór 
do cheanglais reachtúla creat a chruthú 
le haghaidh nuálaíochtaí i 
soghluaisteacht agus giniúint fuinnimh 
atá neamhdhíobhálach don aeráid. Ba 
cheart go bhfaigheadh na 
comhghuaillíochtaí sin tacaíocht agus 
cistiú leordhóthanach agus ba cheart go 
mbeidís mar chuid den bheartas 
eachtrach agus comharsanachta a bheidh 
ann amach anseo agus de 
chomhaontuithe trádála chomh maith.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leis an Rialachán seo, bunaítear creat le 
haghaidh laghdú dochúlaithe de réir a 
chéile ar astaíochtaí gás ceaptha agus chun 

Leis an Rialachán seo, bunaítear creat le 
haghaidh laghdú mear do-chúlaithe de réir 
a chéile ar astaíochtaí antrapaigineacha gás 
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feabhas a chur ar aistrithe trí bhíthin linnte 
nádúrtha nó linnte eile san Aontas.

ceaptha ag foinsí agus chun feabhas a chur 
ar aistrithe trí bhíthin linnte […] san 
Aontas.

Leasú 37

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 
fhadtéarmach 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 2050 
ar a dhéanaí chun na spriocanna 
fadtéarmacha teochta a leagtar amach in 
Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras a bhaint 
amach, agus cuirtear creat ar fáil leis chun 
dul chun cinn 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, agus ag an am céanna 
an gá atá le haistriú cothrom an lucht 
saothair á chur san áireamh ar an mbonn 
gur féidir neart an tionscail Eorpaigh a 
chur chun cinn i ndeighleoga lárnacha 
margaidh agus, ar an gcaoi sin, obair 
chuibhiúil agus poist ardcháilíochta a 
chosaint agus a chruthú.

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Aithnítear sa Rialachán seo gur dúshlán 
comhchoiteann é an t-athrú aeráide a 
éilíonn réitigh chomhchoiteanna atá 
bunaithe ar aistriú cothrom cóir. De 
mheon cothroime, ba cheart do gach 
Ballstát agus do gach earnáil 
eacnamaíoch cuidiú le haghaidh a 
thabhairt ar an dúshlán sin.
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Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le 
hastaíochtaí antrapaigineacha agus aistrithe 
na ngás ceaptha teasa, trí bhíthin linnte 
nádúrtha nó linnte eile a liostaítear i 
gCuid 2 d’Iarscríbhinn V a ghabhann le 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le 
hastaíochtaí antrapaigineacha agus aistrithe 
trí bhíthin na ngás ceaptha teasa a 
liostaítear i gCuid 2 d’Iarscríbhinn V a 
ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 1a
Sainmhíniú

- ciallaíonn ‘neodracht aeráide’ 
astaíochtaí gás ceaptha teasa glan 
nialasacha laistigh den Aontas chun 
cothromaíocht a bhaint amach idir 
astaíochtaí antrapaigineacha intíre an 
Aontais ag foinsí agus gáis cheaptha 
teasa a bhaint amach trí linnte laistigh 
den Aontas;

Leasú 41

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 glan-nialasach faoin dáta sin.

1. Déanfar astaíochtaí agus aistrithe 
gás ceaptha teasa a rialaítear le dlí an 
Aontais a chothromú san Aontas a luaithe 
is féidir agus faoi 2050 ar a dhéanaí, agus, 
ar an gcaoi sin, astaíochtaí gás ceaptha 
teasa glan nialasacha laistigh den Aontas 
astaíochtaí á bhaint amachfaoin dáta sin. 
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Bainfidh gach Ballstát astaíochtaí glan 
nialasacha amach faoi 2050 ar a dhéanaí. 
Tar éis an dáta sin, beidh aistriú na ngás 
ceaptha teasa níos nó ná na hastaíochtaí.

Leasú 42

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, réigiúnach agus áitiúil faoi 
seach chun gur féidir cuspóir na 
haeráidneodrachta a leagtar amach i mír 1 
a bhaint amach ar bhonn aonair, agus mar 
thoradh air sin, sin ar bhonn 
comhchoiteann, agus an tábhacht a 
bhaineann le hiomaíochas an Aontais, 
comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch 
agus cosaint tomhaltóirí leochaileacha a 
chur chun cinn chomh maith le cothroime, 
dlúthpháirtíocht agus aistriú cóir idir na 
Ballstáit á gcur san áireamh.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 3

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 
measfaidh an Coimisiún gur gá an sprioc 

3. I bhfianaise an chuspóra a leagtar 
amach in Airteagal 2(1), déanfar sprioc 
laghdaithe an Aontais maidir le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa (GCT) 
intíre do 2030 a shocrú ag 55 % ar a 
laghad i gcomparáid le leibhéil 1990.
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sin a leasú, cuirfidh sé tograí faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle de réir mar is iomchuí.

Leasú 44

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 ghlacadh, lena n-áirítear 
tograí reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir 
leis na Conarthaí.

4. Faoin 30 Meitheamh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
méid ba ghá reachtaíocht ábhartha uile an 
Aontais lena gcuirtear sprioc 2030 an 
Aontais chun feidhme a leasú chun go 
mbainfear amach sprioc aeráide 2030 an 
Aontais a leagtar amach in Airteagal 2(3) 
a chumasú, agus an cuspóir neodrachta 
aeráide a leagtar amach in Airteagal 2(1). 
Beidh tograí reachtacha ag gabháil le 
measúnú an Choimisiúin de réir mar is 
iomchuí.

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4 a. Faoin 30 Meán Fómhair 2025, 
féachfaidh an Coimisiún, i bhfianaise an 
chuspóra aeráidneodrachta a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) agus tar éis 
measúnú tionchair críochnúil, ar na 
roghanna chun sprioc laghdaithe 
astaíochtaí an Aontais do 2040 a shocrú 
agus cuirfidh sé tograí reachtacha faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle de réir mar is iomchuí. Agus 
roghanna maidir le sprioc aeráide 2040 á 
scrúdú, cuirfidh an Coimisiún san 
áireamh na critéir a leagtar amach in 
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Airteagal 3(3). Déanfar measúnú sa 
mheasúnú tionchair ar an gcaoi a gcaithfí 
leasú a dhéanamh ar reachtaíocht an 
Aontais atá ábhartha chun an sprioc sin a 
bhaint amach.

Leasú 46

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. Faoin ... [dhá mhí dhéag ó theacht 
i bhfeidhm an Rialacháin seo] tíolacfaidh 
an Coimisiún togra reachtach ina leagfar 
amach conair tháscach ar leibhéal an 
Aontais chun sprioc 2030 don aeráid a 
leagtar amach in Airteagal 2(3) agus an 
cuspóir neodrach ó thaobh aeráide a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) a bhaint amach.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Is é a bheidh mar phointe tosaithe 
ag an gconair sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid dá dtagraítear in 
Airteagal 2(3).

2. Tosóidh conair an Aontais dá 
dtagraítear i mír 1 ón... [sé mhí ó theacht i 
bhfeidhm an togra reachtaigh dá 
dtagraítear i mír 1] agus bunófar é ar 
bhonn garspriocanna 2 bliana.

Leasú 48

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 socrú i gcomhréir le 
mír 1 féadfaidh an Coimisiún na critéir 
seo a leanas a bhreithniú:

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-a) lorg socheacnamaíoch;

Leasú 50

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-éifeachtúlacht agus 
éifeachtúlacht eacnamaíoch, agus na 
costais shóisialta, eacnamaíocha agus 
chomhshaoil a bhaineann le 
neamhghníomhaíocht agus gníomhaíocht 
neamhleor nó moillithe ar son na 
haeráide á gcur san áireamh;

Leasú 51

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 an Aontais 
agus a phríomhearnálacha, lena n-
áirítear staid reatha fhorbairt FBManna 
na hEorpa tríd thástáil FBM a chur i 
bhfeidhm:
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Leasú 52

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) na teicneolaíochtaí is fearr atá ar 
fáil, an dul i bhfód ar an margadh atá acu 
faoi láthair, agus peirspictíochtaí maidir 
le teicneolaíochtaí nua aibí agus 
nuálaíochtaí ceannródaíocha a úsáid 
amach anseo, agus prionsabal neodracht 
na teicneolaíochta á urramú ag an am 
céanna agus aon ghaibhniú a 
d’fhéadfadh a bheith ann a sheachaint;

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) na costais atá i gceist le 
díchoimisiúnú agus athchúrsáil 
teicneolaíochtaí lena mbaineann, chomh 
maith lena tionchar ar an gcomhshaol 
agus bithéagsúlacht, lena n-áirítear 
tionchar eastósctha amhábhar;

Leasú 54

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c b) éifeachtúlacht acmhainní, 
acmhainneacht eacnamaíoch, 
inrochtaineacht agus slándáil an 
tsoláthair amhábhar;

Leasú 55
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d a) infhaighteacht agus costas 
bunábhair ísealcharbóin atá neodrach ó 
thaobh na haeráide de, fuinneamh, an 
bhonneagair riachtanach agus 
teicneolaíochtaí ísealcharbóin;

Leasú 56

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d b) an gá le húsáid breoslaí iontaise a 
íoslaghdú agus ar deireadh, a n-úsáid a 
chéimniú amach, agus dá bhrí sin 
spleáchas an Aontais orthu, i dtréimhse a 
bheidh comhsheasmhach leis an gcuspóir 
aeráidneodracht a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) den Rialachán seo, agus ról 
idirlinne an gháis nádúrtha san aistriú 
chuig geilleagar atá neodrach ó thaobh 
carbóin de á chur san áireamh ag an am 
céanna;

Leasú 57

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) cothroime agus dlúthpháirtíocht idir 
na Ballstáit agus laistigh díobh;

(e) cothroime agus dlúthpháirtíocht idir 
na Ballstáit agus laistigh díobh, i 
bhfianaise thúsphointí agus imthosca 
náisiúnta éagsúla na mBallstát;

Leasú 58
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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 le sláine, éifeachtacht 
agus dul chun cinn an chomhshaoil a 
áirithiú le himeacht ama i gcomhréir le 
hAirteagal 4(3) de Chomhaontú Pháras;

Leasú 59

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta;

(g) timthriallta infheistíochta, 
riachtanais agus deiseanna agus an gá atá 
le hintuarthacht d’earnálacha an 
gheilleagair agus cobhsaíocht rialála le 
haghaidh infheistíochtaí, agus riosca 
sócmhainní sáinnithe á gcur san áireamh 
ag an am céanna;

Leasú 60

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g a) comhroinnt ualaigh chothrom 
agus acmhainneacht laghdaithe 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ag 
earnálacha den gheilleagar, a n-
éifeachtúlacht fuinnimh agus iarrachtaí 
infheistíochta a rinneadh i ndáil le 
dícharbónú;

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe h
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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 le haistriú cóir agus 
sóisialta a áirithiú do gach cuid den 
tsochaí, agus na tionchair 
shocheacnamaíocha a d’fhéadfadh a 
bheith ag bearta amach anseo á gcur san 
áireamh;

Leasú 62

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h a) measúnú ar bhochtaineacht 
fuinnimh agus ar leochaileacht gach 
Ballstáit, an dul chun cinn maidir lena 
laghdú, lena n-áirítear meastóireacht ar 
iontaofacht an tsoláthair fuinnimh;

Leasú 63

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí a rinneadh chun cuspóirí 
fadtéarmacha Chomhaontú Pháras agus 
cuspóir deiridh Chreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a 
bhaint amach;

(i) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí domhanda arna ndéanamh, lena 
n-áirítear ag tríú tíortha chun cuspóirí 
aeráide fadtéarmacha Chomhaontú Pháras 
agus cuspóir deiridh Chreat-Choinbhinsiún 
na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a 
bhaint amach;

Leasú 64

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

(i a) sceitheadh carbóin a chosc agus 
bearta cosanta éifeachtacha maidir le 
sceitheadh carbóin a chur i bhfeidhm, go 
háirithe i dtionscail dianfhuinnimh atá 
san iomaíocht ar an leibhéal domhanda, 
agus ról na n-uirlisí beartais trádála;

Leasú 65

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i b) lorg carbóin na dtáirgí deiridh 
agus tomhaltas san Aontas;

Leasú 66

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i c) an gá atá ann úsáid táirgí in-
athnuaite agus ciorclaíocht a chur chun 
cinn i ngach earnáil;

Leasú 67

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 is fearr agus 
is déanaí dá bhfuil ar fáil, lena n-áirítear na 
tuarascálacha is déanaí ó IPCC agus ó 
IPBES;

Leasú 68
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j a) Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe;

Leasú 69

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j b) tionchar phaindéim COVID-19 
agus tarraingt siar Ríocht Aontaithe na 
Breataine Móire agus Thuaisceart 
Éireann as an Aontas ar an staid 
eacnamaíoch san Aontas agus a 
phríomhearnálacha eacnamaíocha;

Leasú 70

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j c) an gá atá le comhleanúnachas a 
áirithiú le cuspóirí beartais agus 
reachtaíocht eile an Aontais;

Leasú 71

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3 a. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar chonair an Aontais dá 
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo tráth 
nach déanaí ná sé mhí tar éis gach 
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stocáireamh domhanda dá dtagraítear in 
Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras 
agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh sé 
togra reachtach a thíolacadh chun í a 
choigeartú.

Leasú 72

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 le 
hacmhainneacht oiriúnaithe a fheabhsú, an 
athléimneacht a neartú agus leochaileacht i 
leith athrú aeráide a laghdú i gcomhréir le 
hAirteagal 7 de Chomhaontú Pháras.

1. Áiritheoidh na Ballstáit agus 
institiúidí ábhartha an Aontais dul chun 
cinn leanúnach maidir le cumas 
oiriúnaitheach a fheabhsú, taighde a 
fheabhsú, athléimneacht a neartú agus 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a 
laghdú, agus aistriú cóir a chur chun cinn 
CHUN cuspóirí Airteagal 7 de 
Chomhaontú Pháras a bhaint amach mar 
aon le spriocanna maidir le hoiriúnú a 
leagtar amach faoi Airteagal 19 agus 
Iarscríbhinn VIII a ghabhann le 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit straitéisí 
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.

2. Déanfaidh na Ballstáit straitéisí 
agus pleananna oiriúnaithe a fhorbairt agus 
a chur chun feidhme ina n-áirítear creataí 
cuimsitheacha bainistithe riosca, bunaithe 
ar bhonnlínte láidre aeráide agus 
leochaileachta agus ar mheasúnuithe ar 
dhul chun cinn, agus tuairisceoidh siad na 
straitéisí agus na pleananna sin don 
Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 19 
de Rialachán (AE) 2018/1999. Áireofar 
sna straitéisí agus sna pleananna sin 
bearta agus gníomhaíochtaí i gcomhréir 
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leis na spriocanna agus na cuspóirí 
náisiúnta a leagtar amach maidir leis an 
oiriúnú don athrú aeráide agus déanfar 
foráil maidir le maoiniú leordhóthanach 
lena n-áirítear trí fhoinsí poiblí agus 
príobháideacha.

Leasú 74

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2 a. Tabharfaidh an Coimisiún 
cúnamh do na Ballstáit na straitéisí agus 
na pleananna sin a fhorbairt trí shonraí a 
bhailiú agus a sholáthar faoi na tionchair 
a bheidh ann amach anseo ar an aeráid 
ar fud an Aontais agus trí thacú le 
gníomhaíochtaí lena dtugtar aghaidh ar 
ghnéithe sóisialta na bochtaineachta 
fuinnimh.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – 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, mar aon leis an 
measúnú dá bhforáiltear faoi 
Airteagal 29(5) de 
Rialachán (AE) 2018/1999, ar an méid seo 
a leanas:

Faoin 30 Meán Fómhair 2023, agus gach 
dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú, mar aon leis an 
measúnú dá bhforáiltear faoi 
Airteagal 29(5) de 
Rialachán (AE) 2018/1999, ar an méid seo 
a leanas:

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) an dul chun cinn comhchoiteann 
ar an leibhéal domhanda maidir leis na 
cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 2 de 
Chomhaontú Pháras a bhaint amach;

Leasú 77

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) an dul chun cinn comhchoiteann 
atá déanta ag na Ballstáit uile maidir leis 
an gcuspóir tionscal láidir, inbhuanaithe 
agus ardfheidhmíochta a bhaint amach 
do gheilleagar an Aontais agus maidir le 
méadú ar mheáchan an tionscail in OTI 
an Aontais;

Leasú 78

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b c) na bearta a rinneadh agus an dul 
chun cinn comhchoiteann atá déanta ag 
na Ballstáit uile chun cuspóirí na 
bpleananna aistrithe córa a bhaint 
amach, ionas nach bhfágfar aon chuid 
den tsochaí ná den gheilleagar ar lár;

Leasú 79

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b d) an dul chun cinn comhchoiteann 
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atá déanta ag na Ballstáit uile maidir leis 
an mbochtaineacht fuinnimh a 
chomhrac;

Leasú 80

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 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.

Déanfaidh an Coimisiún na measúnaithe 
sin agus a gconclúidí, 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, agus cuirfidh sé ar fáil go 
poiblí iad.

Leasú 81

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

2. Faoin 30 Meán Fómhair 2023, agus 
gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh 
an Coimisiún athbhreithniú ar an méid seo 
a leanas:

Leasú 82

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, lena n-áirítear 
reachtaíocht earnála, leis an gcuspóir 
neodrachta ó thaobh na haeráide a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) mar a shloinntear 
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leis an gconair dá dtagraítear in Airteagal 
3(1) agus leis an bhforbairt dhomhanda i 
gcomhréir le cuspóir Chomhaontú 
Pháras;

Leasú 83

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) leorgacht bhearta an Aontais chun 
dul chun cinn a áirithiú i dtreo chuspóirí 
tionsclaíocha an Aontais agus chun 
cosaint éifeachtach ar sceitheadh carbóin 
a áirithiú;

Leasú 84

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) leorgacht bhearta an Aontais chun 
cuspóirí na bpleananna aistrithe córa a 
bhaint amach ionas nach bhfágfar aon 
chuid den tsochaí ná den gheilleagar ar 
lár;

Leasú 85

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b c) leorgacht bhearta an Aontais chun 
dul chun cinn a áirithiú maidir leis an 
mbochtaineacht fuinnimh a chomhrac;

Leasú 86
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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 
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).

3. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, bunaithe ar an measúnú dá 
dtagraítear i mír 1 agus mír 2, nach bhfuil 
bearta agus beartais an Aontais 
comhsheasmhach leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach 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). Cuirfidh sé Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle ar an 
eolas dá réir.

Leasú 87

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar aon dréachtbheart nó ar aon dréacht-
togra reachtach i bhfianaise an chuspóra 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) mar a chuirtear in iúl leis an 
gconair dá dtagraítear in Airteagal 3(1) 
sula nglacfar é, agus an anailís sin a chur 
san áireamh in aon mheasúnú tionchair a 
ghabhann leis na bearta nó na tograí sin, 
agus déanfaidh sé toradh an mheasúnaithe 
sin a phoibliú tráth a ghlactha.

4. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar aon dréachtbheart nó ar ailíniú 
dhréachtbhearta nó dhréacht-thograí 
reachtacha uile 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) 
agus a impleachtaí don tsochaí agus don 
gheilleagar sula nglacfar é, agus an anailís 
sin a chur san áireamh in aon mheasúnú 
tionchair a ghabhann leis na bearta nó na 
tograí sin, agus déanfaidh sé torthaí an 
mheasúnaithe sin a phoibliú tráth a 
ghlactha.
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Leasú 88

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 
dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar an méid seo a 
leanas:

Leasú 89

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 a shainaithnítear, agus Pleananna 
Náisiúnta Fuinnimh agus Aeráide nó na 
Tuarascálacha Débhliantúla ar Dhul Chun 
Cinn a tíolacadh i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2018/1999 á gcur san 
áireamh, 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);

Leasú 90

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) leordhóthanacht beartas náisiúnta 
ábhartha chun dul chun cinn maidir le 
hoiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

(b) beartas náisiúnta ábhartha chun dul 
chun cinn maidir le hoiriúnú a áirithiú dá 
dtagraítear in Airteagal 4 agus a n-
éifeachtacht.

Leasú 91
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) tionchar na mbeart arna gcur 
chun feidhme ar an staid eacnamaíoch 
agus shóisialta náisiúnta;

Leasú 92

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b b) éifeachtaí an bheartais aeráide ar 
chruthú luacha tionsclaíoch agus an méid 
a chuireann sé le geilleagar atá níos 
iomaíche agus níos athléimní;

Leasú 93

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b c) na bearta a rinneadh agus an dul 
chun cinn atá déanta ag gach Ballstát 
chun cuspóirí na bpleananna aistrithe 
córa a bhaint amach ionas nach bhfágfar 
aon chuid den tsochaí ná den gheilleagar 
ar lár;

Leasú 94

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 – fomhír 1 – pointe b d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b d) bearta náisiúnta chun a áirithiú go 
ndéanfar dul chun cinn maidir leis an 
mbochtaineacht fuinnimh a chomhrac.
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Leasú 95

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. Déanfaidh an 
Coimisiún na moltaí sin a chur ar fáil don 
phobal.

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), 
le leibhéal úsáide na n-acmhainní 
náisiúnta agus an staid eacnamaíoch 
agus shóisialta, nach bhfuil bearta Ballstáit 
comhsheasmhach le cuspóir an Aontais 
maidir le neodracht aeráide mar a 
shloinntear sa chonair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1) nó nach leor iad chun dul 
chun cinn maidir le hoiriúnú a áirithiú dá 
dtagraítear in Airteagal 4, féadfaidh sé 
moltaí a eisiúint don Bhallstát sin. Cuirfidh 
an Coimisiún an dul chun cinn agus na 
moltaí sin ar fáil go poiblí.

Leasú 96

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 ón nGníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil (EEA), ón 
Airmheán Comhpháirteach Taighde 
(JRC), agus ó chomhlachtaí ábhartha 
UNFCC;

Leasú 97

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

agus domhanda, arna mbreathnú agus 
arna réamh-mheasadh, lena n-áirítear 
sonraí maidir le feidhmíocht mór-astaírí, 
chomh maith le caillteanais ó thionchair 
dhíobhálacha aeráide, i gcás ina bhfuil sin 
ar fáil; agus

Leasú 98

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c a) an stocáireamh domhanda is 
déanaí dá dtagraítear in Airteagal 14 de 
Chomhaontú Pháras;

Leasú 99

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 100

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-díonach 
ann. Déanfaidh an Coimisiún próiseas 
cuimsitheach inrochtana ar gach leibhéal, 
lena n-áirítear ar an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil agus le 

Oibreoidh an Coimisiún le gach cuid den 
tsochaí chun iad a chumasú agus a 
chumhachtú gníomhú chun go mbeidh 
sochaí atá cóir go sóisialtaaeráidneodrach 
agus aeráid-díonach ann. Déanfaidh an 
Coimisiún próiseas cuimsitheach 
inrochtana ar gach leibhéal, lena n-áirítear 
ar an leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus 
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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 na idirphléití il-leibhéil 
maidir leis an aeráid agus an fuinneamh i 
gcomhréir le hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

áitiúil agus le comhpháirtithe sóisialta, le 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, le 
geallsealbhóirí gnó, leis an saol acadúil, 
leis na saoránaigh agus leis an tsochaí 
shibhialta, chun na riachtanais agus na 
gníomhaíochtaí a shainaithint atá le cur i 
gcrích chun rannchuidiú le cuspóirí an 
Rialacháin seo a bhaint amach. 
Spreagfaidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit gach cuid den tsochaí chun a 
gcuspóirí a leagan síos maidir lena n-
astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. 
Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún 
leas a bhaint as na idirphléití il-leibhéil 
maidir leis an aeráid agus an fuinneamh i 
gcomhréir le hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 101

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 ... [Oifig 
na bhFoilseachán: 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. Le 
cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, 
cuirfear deireadh le tarmligean na 
cumhachta a shonraítear sa chinneadh 
sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
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fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
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 
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.

Leasú 102

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 2 a (nua)
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 2 – pointe 11

An téacs atá ann Leasú

(2 a) in Airteagal 2, cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad mhír 11:

(11) ciallaíonn “spriocanna fuinnimh agus 
aeráide 2030 an Aontais” an sprioc 

(11) ciallaíonn ‘spriocanna fuinnimh agus 
aeráide 2030 an Aontais’ an sprioc 
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cheangailteach ar fud an Aontais laghdú 
intíre 40 % ar a laghad a dhéanamh ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa ar fud an 
gheilleagair i gcomparáid le 1990, ar 
sprioc í atá le baint amach faoi 2030, an 
sprioc cheangailteach ar leibhéal an 
Aontais gur fuinneamh in-athnuaite é 32 % 
ar a laghad don sciar den tomhaltas 
fuinnimh in-athnuaite san Aontas in 2030, 
an príomhsprioc ar leibhéal an Aontais 
32,5 % ar a laghad d'fheabhsú 
éifeachtúlachta fuinnimh in 2030, agus an 
sprioc 15 % d'idirnascadh leictreachais do 
2030 nó aon spriocanna ina dhiaidh sin i 
ndáil leis sin arna gcomhaontú ag an 
gComhairle Eorpach nó ag Parlaimint na 
hEorpa agus ag an gComhairle don 
bhliain 2030;

cheangailteach ar fud an Aontais laghdú 
intíre a dhéanamh ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ar fud an gheilleagair, ar 
sprioc í atá le baint amach faoi 2030, de 
bhun Airteagal 2(3) de Rialachán .../... 
[Dlí Aeráide] an sprioc cheangailteach ar 
leibhéal an Aontais gur fuinneamh in-
athnuaite é don sciar den tomhaltas 
fuinnimh in-athnuaite san Aontas in 2030, 
de bhun Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 
2018/2001, an príomhsprioc ar leibhéal an 
Aontais d’fheabhsú éifeachtúlachta 
fuinnimh in 2030, de bhun Airteagal 1(1) 
de Threoir (AE) 2012/27/AE,  agus an 
sprioc 15 % d’idirnascadh leictreachais do 
2030;

Leasú 103

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 3
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 3 – mír 2 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) measúnú ar thionchar na mbeartas 
agus na mbeart atá beartaithe chun na 
cuspóirí dá dtagraítear i bpointe (b) den 
mhír seo a bhaint amach, lena n-áirítear a 
gcomhréireacht le cuspóir aeráidneodrachta 
an Aontais a leagtar amach in Airteagal 2 
de Rialachán .../... [Dlí Aeráide], agus leis 
na cuspóirí fadtéarmacha maidir le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú faoi 
Chomhaontú Pháras agus leis na straitéisí 
fadtéarmacha dá dtagraítear in 
Airteagal 15;

(f) measúnú ar thionchar na mbeartas 
agus na mbeart atá beartaithe, lena n-
áirítear i dtéarmaí iomaíochais 
eacnamaíoch ar an leibhéal domhanda 
agus tionchar ar an tionscal agus ar an 
tsochaí, go háirithe maidir leis an 
gcomhrac i gcoinne na bochtaineachta 
fuinnimh, chun na cuspóirí dá dtagraítear i 
bpointe (b) den mhír seo a bhaint amach, 
lena n-áirítear a gcomhréireacht le cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../... 
[Dlí Aeráide], agus leis na cuspóirí 
fadtéarmacha maidir le hastaíochtaí gás 
ceaptha teasa a laghdú faoi Chomhaontú 
Pháras agus leis na straitéisí fadtéarmacha 
dá dtagraítear in Airteagal 15;
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Leasú 104

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 5
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 11, mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh gach Ballstát idirphlé il-leibhéil 
a bhunú maidir leis an aeráid agus 
fuinneamh de bhun na rialacha náisiúnta 
ina mbeidh údaráis áitiúla, an tsochaí 
shibhialta, lucht gnó, infheisteoirí agus 
páirtithe leasmhara eile agus an pobal i 
gcoitinne in ann a bheith páirteach go 
gníomhach i mbaint amach chuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../...[Dlí 
Aeráide] agus sna cásanna éagsúla atá 
beartaithe do bheartais fuinnimh agus 
aeráide agus an méid sin a phlé, lena n-
áirítear ar bhonn fadtéarmach, agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun 
cinn, mura bhfuil struchtúr chun na críche 
céanna ann cheana. Féadfar plé a 
dhéanamh ar phleananna fuinnimh agus 
aeráide náisiúnta comhtháite laistigh de 
chreat den chineál sin;

Déanfaidh gach Ballstát idirphlé il-leibhéil 
a bhunú maidir leis an aeráid agus 
fuinneamh de bhun na rialacha náisiúnta 
ina mbeidh saoránaigh, údaráis áitiúla, an 
saol acadúil, an tsochaí shibhialta, lena n-
áirítear comhpháirtithe sóisialta, 
ceardchumainn, lucht gnó, go háirithe 
ionadaithe FBManna, infheisteoirí agus 
páirtithe leasmhara eile agus an pobal i 
gcoitinne in ann a bheith páirteach go 
gníomhach i mbaint amach chuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../...[Dlí 
Aeráide] agus sna cásanna éagsúla atá 
beartaithe do bheartais fuinnimh agus 
aeráide agus an méid sin a phlé, lena n-
áirítear ar bhonn fadtéarmach, agus 
athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun 
cinn, mura bhfuil struchtúr chun na críche 
céanna ann cheana. Féadfar pleananna 
comhtháite náisiúnta don fhuinneamh agus 
don aeráid, straitéisí córa aistrithe agus 
earnála a phlé faoi chuimsiú an idirphlé 
sin.

Leasú 105

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 15 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(5 a) Cuirtear an méid a leanas in ionad 
Airteagal 15(1):

Faoin 1 Eanáir 2020 agus faoin 
1 Eanáir 2029 ina dhiaidh sin agus gach 10 

Faoin 1 Eanáir 2020 agus faoin 
1 Eanáir 2029 ina dhiaidh sin agus gach 10 
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mbliana ina dhiaidh sin, déanfaidh gach 
Ballstát a straitéis fhadtéarmach a mbeidh 
peirspictíocht 30 bliain ar a laghad aici a 
ullmhú agus a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin. Ba cheart do na Ballstáit, i 
gcás inar gá, na straitéisí sin a thabhairt 
cothrom le dáta gach cúig bliana.

mbliana ina dhiaidh sin, déanfaidh gach 
Ballstát a straitéis fhadtéarmach a mbeidh 
peirspictíocht 2050 agus 30 bliain aici a 
ullmhú agus a chur faoi bhráid an 
Choimisiúin. Ba cheart do na Ballstáit, i 
gcás inar gá, na straitéisí sin a thabhairt 
cothrom le dáta gach cúig bliana.

Leasú 106

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 15 – mír 3 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) laghduithe fadtéarmacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa agus 
feabhsuithe ar aistrithe trí bhíthin linnte i 
ngach earnáil i gcomhréir le cuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../... 
[Dlí Aeráide];’

(c) laghduithe fadtéarmacha ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint 
amach agus feabhsú ar aistrithe trí linnte i 
ngach earnáil i gcomhréir le cuspóir an 
Aontais, i gcomhthéacs na laghduithe atá 
riachtanach, de réir an Phainéil Idir-
Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (IPCC) 
chun laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa an Aontais ar bhealach atá 
éifeachtach ó thaobh costais de agus chun 
feabhsú ar aistrithe trí linnte d'fhonn 
spriocanna teochta i gComhaontú Pháras a 
ghnóthú chun go mbainfear cothromaíocht 
amach idir astaíochtaí antrapaigineacha trí 
fhoinsí agus aistrithe gás ceaptha teasa trí 
linnte laistigh den Aontas a luaithe agus is 
féidir, faoi 2050 ar a dhéanaí, agus, de réir 
mar is iomchuí, astaíochtaí diúltacha a 
bhaint amach ina dhiaidh sin;

Leasú 107

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1 – pointe 6 b (nua)
Rialachán AE 2018/1999
Airteagal 29 – mír 1 – pointe a
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An téacs atá ann Leasú

(6 b) In Airteagal 29(1), cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad phointe (a):

(a) an dul chun cinn a rinneadh ar leibhéal 
an Aontais maidir le cuspóirí an Aontais 
Fuinnimh a bhaint amach, lena n-áirítear, 
don chéad tréimhse deich mbliana, 
spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 an 
Aontais, go háirithe chun críocha aon 
bhearnaí a sheachaint maidir le spriocanna 
2030 an Aontais don fhuinneamh in-
athnuaite agus don éifeachtúlacht 
fuinnimh;

(a) an dul chun cinn a rinneadh ar leibhéal 
an Aontais maidir le cuspóir an Aontais 
maidir le neodracht aeráide a leagtar 
amach i Rialachán.../...[Dlí Aeráide], le 
conair an Aontais dá dtagraítear in 
Airteagal 3 de Rialachán.../...[Dlí 
Aeráide], agus le cuspóirí an Aontais 
Fuinnimh a bhaint amach, lena n-áirítear 
don chéad tréimhse deich mbliana 
spriocanna 2030 an Aontais don 
fhuinneamh agus don aeráid, go háirithe 
chun aon bhearnaí idir spriocanna 2030 an 
Aontais maidir le fuinneamh in-athnuaite 
agus éifeachtúlacht fuinnimh a sheachaint.
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