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PR_COD_1amCom

Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. Léirítear 
téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann a bhfuil sé i gceist é a leasú leis an 
dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina sonraítear an 
gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina sonraítear an 
fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌ nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus arb 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil agus a chuirtear in ionad Threoir 
2008/99/CE
(COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD)(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2021)0851),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 83(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0466/2021),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0000/2022),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo é;

2. ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

3. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú 1

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) De réir Airteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) 
agus Airteagal 191 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
tá an Aontas tiomanta ardleibhéal cosanta 
agus feabhsú ar cháilíocht an chomhshaoil 

(1) De réir Airteagal 3(3) den 
Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) 
agus Airteagal 191 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), 
tá an Aontas tiomanta ardleibhéal cosanta 
agus feabhsú ar cháilíocht an chomhshaoil 
a áirithiú. Dá bhrí sin, ba cheart an 



PE737.290v01-00 6/42 PR\1265220GA.docx

GA

a áirithiú. comhshaol, sa chiall is leithne, a chosaint. 
Ba cheart a áireamh sa chosaint sin gach 
meán comhshaoil, amhail aer, uisce, ithir, 
fauna agus flora fiáine, lena n-áirítear 
gnáthóga, chomh maith le seirbhísí arna 
soláthar ag acmhainní nádúrtha.

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1 a) De réir Airteagal 191(2) den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE), beidh beartas 
comhshaoil an Aontais bunaithe ar 
phrionsabal an réamhchúraim agus ar na 
prionsabail gur cheart bearta 
coisctheacha a dhéanamh, gur cheart 
damáiste don chomhshaol, mar 
thosaíocht, a leigheas ag an bhfoinse agus 
gur cheart gurb é údar an truaillithe a 
íocfaidh as.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Is ábhar imní don Aontas i gcónaí 
an t-ardú ar líon na gcionta coiriúla 
comhshaoil agus na héifeachtaí a 
bhaineann leo, cionta a bhaineann an bonn 
d’éifeachtacht reachtaíocht chomhshaoil an 
Aontais. Thairis sin, tá na cionta sin ag 
leathnú thar theorainneacha na mBallstát 
ina ndéantar na cionta. Is baol don 

(2) Is ábhar imní don Aontas i gcónaí 
an t-ardú ar líon na gcionta coiriúla 
comhshaoil agus na héifeachtaí a 
bhaineann leo, cionta a bhaineann an bonn 
d’éifeachtacht reachtaíocht chomhshaoil an 
Aontais. Thairis sin, tá na cionta sin ag 
leathnú thar theorainneacha na mBallstát 
ina ndéantar na cionta, a éilíonn comhar 
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chomhshaol iad na cionta sin agus is gá, dá 
bhrí sin, freagairt iomchuí éifeachtach a 
thabhairt orthu.

éifeachtach trasteorann. Is baol don 
chomhshaol iad na cionta sin agus is gá, dá 
bhrí sin, freagairt iomchuí éifeachtach a 
thabhairt orthu.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ba cheart an t-imscrúdú, an t-
ionchúiseamh agus an breithniú 
éifeachtach a dhéantar ar chionta coiriúla 
comhshaoil a fheabhsú. Ba cheart an liosta 
de chionta coiriúla comhshaoil a leagadh 
amach i dTreoir 2008/99/CE a 
athbhreithniú agus ba cheart catagóirí 
breise cionta atá bunaithe ar na sáruithe is 
tromchúisí ar dhlí comhshaoil an Aontais a 
chur leis. Ba cheart forálacha maidir le 
pionóis a neartú chun a n-éifeacht 
dhíspreagthach a fheabhsú chomh maith 
leis an slabhra forfheidhmiúcháin atá i 
gceannas ar chionta coiriúla comhshaoil a 
bhrath, a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a 
bhreithniú.

(4) Ba cheart an brath, an t-imscrúdú, 
an t-ionchúiseamh agus an breithniú 
éifeachtach a dhéantar ar chionta coiriúla 
comhshaoil a fheabhsú. Ba cheart an liosta 
de chionta coiriúla comhshaoil a leagadh 
amach i dTreoir 2008/99/CE a 
athbhreithniú agus ba cheart catagóirí 
breise cionta atá bunaithe ar na sáruithe is 
tromchúisí ar dhlí comhshaoil an Aontais a 
chur leis. Ba cheart forálacha maidir le 
pionóis a neartú chun a n-éifeacht 
dhíspreagthach a fheabhsú chomh maith 
leis an slabhra forfheidhmiúcháin atá i 
gceannas ar chionta coiriúla comhshaoil a 
bhrath, a imscrúdú, a ionchúiseamh agus a 
bhreithniú.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Ba cheart iompar a mheas mar 
iompar neamhdhleathach freisin i gcás gur 
faoi údarú údaráis inniúil i mBallstát an t-
iompar, más go calaoiseach a fuarthas an t-
údarú, nó trí éilliú, trí sracadh nó trí 

(8) Ba cheart iompar a mheas mar 
iompar neamhdhleathach freisin i gcás gur 
faoi údarú údaráis inniúil i mBallstát an t-
iompar, más go calaoiseach a fuarthas an t-
údarú, nó trí éilliú, trí sracadh, trí 
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comhéigean. Thairis sin, ba cheart 
d’oibreoirí na bearta riachtanacha a 
dhéanamh chun na forálacha reachtacha, 
rialála agus riaracháin is infheidhme maidir 
le cosaint an chomhshaoil a chomhlíonadh 
agus iad i mbun na gníomhaíochta faoi 
seach, lena n-áirítear trína n-oibleagáidí a 
chomhlíonadh, mar a leagtar síos i ndlíthe 
an Aontais agus i ndlíthe náisiúnta is 
infheidhme, i nósanna imeachta lena 
rialaítear leasuithe nó nuashonruithe ar 
údaruithe atá ann cheana.

chomhéigean, nó trí aon iompar 
neamhdhleathach eile. Thairis sin, ba 
cheart d’oibreoirí na bearta riachtanacha a 
dhéanamh chun na forálacha reachtacha, 
rialála agus riaracháin is infheidhme maidir 
le cosaint an chomhshaoil a chomhlíonadh 
agus iad i mbun na gníomhaíochta faoi 
seach, lena n-áirítear trína n-oibleagáidí a 
chomhlíonadh, mar a leagtar síos i ndlíthe 
an Aontais agus i ndlíthe náisiúnta is 
infheidhme, i nósanna imeachta lena 
rialaítear leasuithe nó nuashonruithe ar 
údaruithe atá ann cheana.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) Ba cheart an comhshaol a 
chosaint sa chiall is leithne, mar a leagtar 
amach in Airteagal 3(3) CAE agus 
Airteagal 191 CFAE, lena gcumhdaítear 
na hacmhainní nádúrtha go léir - aer, 
uisce, ithir, fauna agus flora fiáine lena 
n-áirítear gnáthóga - chomh maith le 
seirbhísí arna soláthar ag acmhainní 
nádúrtha.

scriosta

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Mar gheall ar an dlús atá curtha leis 
an athrú aeráide, le cailliúint na 
bithéagsúlachta agus leis an díghrádú 

(10) Mar gheall ar an dlús atá curtha leis 
an athrú aeráide, le cailliúint na 
bithéagsúlachta agus leis an díghrádú 
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comhshaoil, agus samplaí inbhraite de na 
héifeachtaí tubaisteacha a bhaineann leo, 
aithníodh an t-aistriú glas mar chuspóir 
sainitheach ár linne agus mar ábhar 
cothromais idirghlúine. Dá bhrí sin, nuair a 
thagann forbairt ar reachtaíocht an Aontais 
a chumhdaítear leis an Treoir seo, ba cheart 
don Treoir seo aon reachtaíocht de chuid 
an Aontais atá cothrom le dáta nó leasaithe 
agus a thagann faoi raon feidhme na 
gcionta coiriúla a shainmhínítear faoin 
Treoir seo a chumhdach, i gcás ina 
bhfanann na hoibleagáidí faoi dhlí an 
Aontais gan athrú ó thaobh substainte de. 
Mar sin féin, i gcás ina gcuireann 
ionstraimí dlí nua cosc ar iompar nua a 
dhéanann damáiste don chomhshaol, ba 
cheart an Treoir seo a leasú chun na 
sáruithe tromchúiseacha nua ar dhlí 
comhshaoil an Aontais a chur leis na 
catagóirí cionta coiriúla.

comhshaoil, agus samplaí inbhraite de na 
héifeachtaí tubaisteacha a bhaineann leo, 
aithníodh an t-aistriú glas mar chuspóir 
sainitheach ár linne agus mar ábhar 
cothromais idirghlúine. Dá bhrí sin, nuair a 
thagann forbairt ar reachtaíocht an Aontais 
a chumhdaítear leis an Treoir seo, ba cheart 
don Treoir seo aon reachtaíocht de chuid 
an Aontais atá cothrom le dáta nó leasaithe 
agus a thagann faoi raon feidhme na 
gcionta coiriúla a shainmhínítear faoin 
Treoir seo a chumhdach, i gcás ina 
bhfanann na hoibleagáidí faoi dhlí an 
Aontais gan athrú ó thaobh substainte de. 
Mar sin féin, i gcás ina gcuireann 
ionstraimí dlí nua cosc ar iompar nua a 
dhéanann damáiste don chomhshaol, ba 
cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an 
Treoir seo a luaithe agus is féidir chun na 
sáruithe tromchúiseacha nua ar dhlí 
comhshaoil an Aontais a chur leis na 
catagóirí cionta coiriúla, agus ar an gcaoi 
sin ag dul chun cinn níos mó i dtreo Chód 
Coiriúil an Aontais maidir leis an 
gcomhshaol, rud atá riachtanach toisc 
gur minic a bhíonn gné thrasteorann ag 
baint leis an gcoireacht.

Or. en

Leasú 8

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Ba cheart tairseacha cáilíochtúla 
agus cainníochtúla a úsáidtear chun cionta 
coiriúla comhshaoil a shainmhíniú a 
shoiléiriú trí liosta neamh-uileghabhálach 
de chúinsí a sholáthar ar cheart a chur san 
áireamh agus na tairseacha sin á measúnú 
ag údaráis a dhéanann cionta a imscrúdú, a 
ionchúiseamh agus a bhreithniú. Leis sin 
ba cheart cur i bhfeidhm comhleanúnach 
na Treorach agus comhrac níos éifeachtaí i 

(11) Ba cheart tairseacha cáilíochtúla 
agus cainníochtúla a úsáidtear chun cionta 
coiriúla comhshaoil a shainmhíniú a 
shoiléiriú trí liosta neamh-uileghabhálach 
de chúinsí a sholáthar ar cheart a chur san 
áireamh, i gcás inarb ábhartha, agus na 
tairseacha sin á measúnú ag údaráis a 
dhéanann cionta a bhrath, a imscrúdú, a 
ionchúiseamh agus a bhreithniú. Leis sin 
ba cheart cur i bhfeidhm comhleanúnach 
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gcoinne coireanna comhshaoil a chur chun 
cinn chomh maith le foráil a dhéanamh 
maidir le deimhneacht dhlíthiúil. Níor 
cheart do na tairseacha sin ná dá gcur i 
bhfeidhm, áfach, deacrachtaí móra a 
chruthú cionta coiriúla a imscrúdú, a 
ionchúiseamh nó a bhreithniú.

na Treorach agus comhrac níos éifeachtaí i 
gcoinne coireanna comhshaoil a chur chun 
cinn chomh maith le foráil a dhéanamh 
maidir le deimhneacht dhlíthiúil. Níor 
cheart do na tairseacha sin ná dá gcur i 
bhfeidhm, áfach, deacrachtaí móra a 
chruthú cionta coiriúla a bhrath, a 
imscrúdú, a ionchúiseamh nó a bhreithniú.

Or. en

Leasú 9

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart pionóis do na cionta a 
beith éifeachtach, athchomhairleach agus 
comhréireach. Chuige sin, ba cheart 
íosleibhéil don uastéarma príosúnachta a 
shocrú do dhaoine nádúrtha. Is minic a 
mheastar go bhfuil pionóis ghabhála níos 
éifeachtaí ná pionóis airgeadais, go háirithe 
do dhaoine dlítheanacha. Dá bhrí sin, ba 
cheart do phionóis nó bearta breise a bheith 
ar fáil in imeachtaí coiriúla. Ba cheart a 
áireamh orthu sin an oibleagáid chun an 
comhshaol a athbhunú, eisiamh ó rochtain 
ar mhaoiniú poiblí, lena n-áirítear nós 
imeachta soláthair, deontais agus 
lamháltais agus ceadanna agus údaruithe a 
tharraingt siar. Tá an méid sin gan dochar 
do rogha na mbreithiúna nó na gcúirteanna 
in imeachtaí coiriúla pionóis iomchuí a 
fhorchur sna cásanna aonair.

(14) Ba cheart pionóis do na cionta a 
beith éifeachtach, athchomhairleach agus 
comhréireach. Chuige sin, ba cheart 
íosleibhéil don uastéarma príosúnachta a 
shocrú do dhaoine nádúrtha. Is minic a 
mheastar go bhfuil pionóis nó bearta 
gabhála nó níos éifeachtaí ná pionóis 
airgeadais, go háirithe do dhaoine 
dlítheanacha. Dá bhrí sin, ba cheart do 
phionóis nó bearta breise a bheith ar fáil in 
imeachtaí coiriúla. Ba cheart a áireamh 
orthu sin an oibleagáid chun an comhshaol 
a athbhunú, eisiamh ó rochtain ar mhaoiniú 
poiblí, lena n-áirítear nós imeachta 
soláthair, deontais agus lamháltais agus 
ceadanna agus údaruithe a tharraingt siar. 
Tá an méid sin gan dochar do rogha na 
mbreithiúna nó na gcúirteanna in imeachtaí 
coiriúla pionóis iomchuí a fhorchur sna 
cásanna aonair.

Or. en

Leasú 10

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

(15) I gcás ina ndéantar foráil sa dlí 
náisiúnta maidir leis sin, ba cheart daoine 
dlítheanacha a chur faoi dhliteanas coiriúil 
i leith cionta coiriúla comhshaoil i 
gcomhréir leis an Treoir seo. Na Ballstáit 
sin nach ndéantar foráil lena ndlí náisiúnta 
maidir le dliteanas coiriúil daoine 
dlítheanacha, ba cheart dóibh a áirithiú go 
ndéantar foráil lena gcórais phionóis 
riaracháin maidir le cineálacha agus 
leibhéil pionóis atá éifeachtach, 
athchomhairleach agus comhréireach mar a 
leagtar síos sa Treoir seo chun a cuspóirí a 
bhaint amach. Ba cheart staid airgeadais 
daoine dlítheanacha a chur san áireamh 
chun a áirithiú go mbeidh an pionós a 
fhorchuirtear athchomhairleach.

(15) I gcás ina ndéantar foráil sa dlí 
náisiúnta maidir leis sin, ba cheart daoine 
dlítheanacha a chur faoi dhliteanas coiriúil 
i leith cionta coiriúla comhshaoil i 
gcomhréir leis an Treoir seo. Na Ballstáit 
sin nach ndéantar foráil lena ndlí náisiúnta 
maidir le dliteanas coiriúil daoine 
dlítheanacha, ba cheart dóibh a áirithiú go 
ndéantar foráil lena gcórais phionóis 
riaracháin maidir le cineálacha agus 
leibhéil pionóis atá éifeachtach, 
athchomhairleach agus comhréireach mar a 
leagtar síos sa Treoir seo chun a cuspóirí a 
bhaint amach. Ba cheart tromchúis an 
iompair agus staid airgeadais daoine 
dlítheanacha a chur san áireamh chun a 
áirithiú go mbeidh an pionós a 
fhorchuirtear comhréireach agus 
athchomhairleach.

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15 a) Tá sé tábhachtach leanúint ar 
aghaidh go tapa le rialacha láidre de 
chuid an Aontais a bhunú maidir leis an 
dícheall cuí cuimsitheach. Tá sé 
riachtanach a áirithiú go rannchuideoidh 
cuideachtaí atá gníomhach sa mhargadh 
inmheánach le forbairt inbhuanaithe 
agus le haistriú na ngeilleagar agus na 
sochaithe chuig samhail inbhuanaithe, trí 
bhearta sainaitheantais, coisctheacha 
agus maolaithe, a dhéanann an riosca a 
bhaineann le drochthionchair fhéideartha 
nó iarbhír ar chearta an duine nó ar an 
gcomhshaol a thabhairt chun deiridh 
agus a íoslaghdú, ar drochthionchair iad 
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a bhfuil baint acu le hoibríochtaí na 
gcuideachtaí féin, lena bhfochuideachtaí 
agus lena slabhraí soláthair. Sa 
chomhthéacs sin, ba cheart aghaidh a 
thabhairt i gceart ar shaincheist an 
dliteanais agus ba cheart aird chuí a 
thabhairt ar iarrachtaí na cuideachta, a 
mhéid a bhaineann siad go díreach leis an 
damáiste atá i gceist, aon ghníomhaíocht 
feabhais a éilíodh uirthi a chomhlíonadh, 
aon infheistíochtaí a rinneadh agus aon 
tacaíocht spriocdhírithe a soláthraíodh, 
chomh maith le haon chomhar le heintitis 
eile chun aghaidh a thabhairt ar 
dhrochthionchair ina slabhraí soláthair.

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart tuilleadh 
comhfhogasaithe agus éifeachtachta maidir 
le leibhéil na bpionós a fhorchuirtear sa 
chleachtas a chothú trí imthosca 
géaraitheacha coitianta a léiríonn déine na 
coire a rinneadh. I gcás bás duine, nó i gcás 
ina ndearnadh mórdhíobháil do dhuine, 
agus i gcás nach bhfuil na heilimintí sin ina 
gcuid den chion coiriúil cheana féin, 
d’fhéadfaí na heilimintí sin a mheas mar 
imthosca géaraitheacha. Ar an gcuma 
chéanna, i gcás ina mbíonn cion coiriúil 
comhshaoil ina chúis le damáiste suntasach 
do-aisiompaithe nó fadtéarmach 
d’éiceachóras ina iomláine, ba cheart an 
méid sin a bheith ina imthoisc 
ghéaraitheach mar gheall ar a thromchúisí 
atá sé, lena n-áirítear i gcásanna atá 
inchomparáide leis an éiceaicíd. Ós rud é 
gur dreasacht thábhachtach do choirpigh 
iad na brabúis neamhdhleathacha nó an 
caiteachas neamhdhleathach is féidir a 

(16) Ba cheart tuilleadh 
comhfhogasaithe agus éifeachtachta maidir 
le leibhéil na bpionós a fhorchuirtear sa 
chleachtas a chothú trí imthosca 
géaraitheacha coitianta a léiríonn déine na 
coire a rinneadh. I gcás bás duine, nó i gcás 
ina ndearnadh mórdhíobháil do dhuine, 
agus i gcás nach bhfuil na heilimintí sin ina 
gcuid den chion coiriúil cheana féin, 
d’fhéadfaí na heilimintí sin a mheas mar 
imthosca géaraitheacha. Ar an gcuma 
chéanna, i gcás ina mbíonn cion coiriúil 
comhshaoil ina chúis le scrios nó le 
damáiste suntasach do-aisiompaithe nó 
fadtéarmach d’éiceachóras ina iomláine, ba 
cheart an méid sin a bheith ina imthoisc 
ghéaraitheach mar gheall ar a thromchúisí 
atá sé, lena n-áirítear i gcásanna atá 
inchomparáide leis an éiceaicíd, mar a 
shainmhíníonn na Náisiúin Aontaithe, ós 
rud go bhfuil NA ag obair ar 
shainmhíniú. Ós rud é gur dreasacht 
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ghiniúint nó a sheachaint trí choireacht 
chomhshaoil, ba cheart iad sin a chur san 
áireamh agus leibhéal iomchuí pionóis á 
chinneadh in gach cás ar leith.

thábhachtach do choirpigh iad na brabúis 
neamhdhleathacha nó an caiteachas 
neamhdhleathach is féidir a ghiniúint nó a 
sheachaint trí choireacht chomhshaoil, ba 
cheart iad sin a chur san áireamh agus 
leibhéal iomchuí pionóis á chinneadh in 
gach cás ar leith.

Or. en

Leasú 13

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) I gcás ina bhfuil na coireanna de 
chineál leanúnach, ba cheart deireadh a 
chur leo a luaithe is féidir. I gcás ina bhfuil 
gnóthachain airgeadais déanta ag ciontóirí, 
ba cheart na gnóthachain sin a choigistiú.

(17) I gcás ina bhfuil na coireanna de 
chineál leanúnach, ba cheart deireadh a 
chur leo a luaithe is féidir. I gcás ina bhfuil 
gnóthachain airgeadais nó ábhartha déanta 
ag ciontóirí, ba cheart na gnóthachain sin a 
choigistiú.

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 a) D’ainneoin na mbuntáístí a 
bhaineann leis an Treoir sin maidir le 
feabhas a chur ar chomhleanúnachas dlí 
ar leibhéal an Aontais, tá ilroinnt rialála 
sa réimse sin agus easpa comhréireachta i 
dtéarmaí dlíthiúla agus praiticiúla fós os 
comhair an Aontais. Ciallaíonn 
difríochtaí i gcur chun feidhme agus i 
gcur i bhfeidhm rialacha an Aontais 
maidir le coireacht agus dliteanas 
comhshaoil go bhfuil easpa cothroime 
iomaíochta i dtionscal de chuid an 
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Aontais faoi láthair, agus tá feidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh á lagú mar 
sin. Dá bhrí sin, ba cheart don 
Choimisiún cuimhneamh ar an Treoir seo 
a comhlánú le réimsí beartais eile, ar 
féidir iad a chomhchuibhiú go hiomlán trí 
bhíthin rialacháin.

Or. en

Leasú 15

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 18 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18 b) I gcomhrér le comhleanúnachas 
dlí ar leibhéal an Aontais agus chun 
deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú, ba 
cheart don Choimisiún, i gcás inar gá, 
moladh a dhéanamh maidir le liosta na 
gcionta coiriúla comhshaoil agus na 
sainmhínithe nua a leagtar amach sa 
Treoir seo a thabhairt cothrom le dáta go 
rialta.

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) Thairis sin, ba cheart raon pionós 
coiriúil agus bearta eile a bheith ar fáil 
d’údaráis bhreithiúnacha agus riaracháin 
sna Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar 
chineálacha éagsúla iompraíochta coiriúla 
ar bhealach saincheaptha agus éifeachtach.

(22) Thairis sin, ba cheart raon 
modhanna coisc, pionóis agus 
smachtbhannaí coiriúla, coigistiú agus 
bearta eile a bheith ar fáil d’údaráis 
bhreithiúnacha agus riaracháin sna Ballstáit 
chun aghaidh a thabhairt ar chineálacha 
éagsúla iompraíochta coiriúla ar bhealach 
saincheaptha, tapa agus éifeachtach.
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Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ós rud é nach féidir leis an nádúr 
ionadaíocht a dhéanamh air féin mar 
íospartach in imeachtaí coiriúla, chun 
críche forfheidhmithe éifeachtacha, 
comhaltaí an phobail lena mbaineann, mar 
a shainmhínítear sa Treoir seo, agus 
Airteagal 2(5) agus Airteagal 9(3) de 
Choinbhinsiún Aarhus26 á gcur san 
áireamh, ba cheart an deis a bheith ag na 
daoine sin gníomhú thar ceann an 
chomhshaoil mar leas poiblí, laistigh de 
raon feidhme chreat dlíthiúil na mBallstát 
agus faoi réir na rialacha nós imeachta 
ábhartha.

(26) Chun críche forfheidhmithe 
éifeachtacha dhlí an chomhshaoil, ba 
cheart an deis a bheith ag comhaltaí an 
phobail lena mbaineann, mar a 
shainmhínítear sa Treoir seo, agus 
Airteagal 2(5) agus Airteagal 9(3) de 
Choinbhinsiún Aarhus á gcur san áireamh, 
gníomhú trí nósanna imeachta riaracháin 
nó breithiúnacha i leith cionta a 
sháraíonn forálacha maidir leis an 
gcomhshaol, laistigh de raon feidhme 
chreat dlíthiúil na mBallstát agus faoi réir 
na rialacha nós imeachta ábhartha.

__________________ __________________
26 Coinbhinsiún Choimisiún 
Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don 
Eoraip (UNECE) maidir le Rochtain ar 
Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i 
gCinnteoireacht agus Rochtain ar Chearta i 
gCúrsaí Comhshaoil.

26 Coinbhinsiún Choimisiún 
Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don 
Eoraip (UNECE) maidir le Rochtain ar 
Fhaisnéis, Rannpháirtíocht Phoiblí i 
gCinnteoireacht agus Rochtain ar Chearta i 
gCúrsaí Comhshaoil.

Or. en

Leasú 18

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 26 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26 a) Is díspreagthaí tábhachtacha in 
aghaidh an damáiste don chomhshaol 
agus in aghaidh na coireachta comhsaoil 
iad bearta coisctheacha cuimsitheacha 
agus éifeachtacha agus smachtbhannaí 
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agus pionóis choiriúla 
athchomhairleacha agus comhréireacha. 
I gcomhréir leis an bprionsabal gur 
cheart d’údar an truaillithe íoc as, ba 
cheart d’údar an truaillithe costais 
iomlána na díobhála don chomhshaol a 
rinne siad féin a sheasamh. Ina theannta 
sin, ba cheart an t-ioncam a ghintear trí 
fhíneáil spriocdhírithe a úsáid chun cur 
leis an gcostas atá ar bhearta 
coisctheacha, uirlisí imscrúdúcháin, agus 
cistiú acmhainní chun cionta coireachta 
comhshaoil a bhrath, a imscrúdú, a 
ionchúiseamh nó a bhreithniú.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 26 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26 b) Mar bheart coisctheach, moltar do 
dhaoine dlítheanacha oifigeach um 
chomhlíonadh don chomhshaol a 
cheapadh le bheith i gceannas ar 
thaifeadta a choinneáil chun faisnéis a 
thabhairt d’údaráis riaracháín nó 
d’údaráis bhreithiúnacha faoi nósanna 
imeachta fionnachtana nó subpoena, 
chun ciontóirí agus neamhchiontóirí a 
aithint. Meastar gur toisc mhaolaitheach 
é ceapadh na n-oifigeach um 
chomhlíonadh don chomhshaol nuair atá 
daoine dlítheanacha curtha faoi 
dhliteanas i leith cion a dhéanann siad.

Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 27
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) De dheasca easpa acmhainní agus 
cumhachtaí forfheidhmiúcháin d’údaráis 
náisiúnta a dhéanann cionta coiriúla 
comhshaoil a bhrath, a imscrúdú, a 
ionchúiseamh nó a bhreithniú, cruthaítear 
bacainní maidir le coireanna comhshaoil a 
chosc agus a phionósú go héifeachtach. Go 
háirithe, is féidir leis an nganntanas 
acmhainní bac a chur ar na húdaráis aon 
ghníomh a dhéanamh in aon chor nó 
teorainn a chur lena ngníomhaíochtaí 
forfheidhmiúcháin, rud a fhágann gur féidir 
le ciontóirí dliteanas a sheachaint nó go 
ngearrfaí pionós orthu nach bhfreagraíonn 
do thromchúis an chiona. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir íosta maidir le hacmhainní 
agus le cumhachtaí forfheidhmiúcháin a 
bhunú.

(27) De dheasca easpa acmhainní agus 
cumhachtaí forfheidhmiúcháin d’údaráis 
náisiúnta d’údaráis ábhartha eile a 
dhéanann cionta coiriúla comhshaoil a 
bhrath, a imscrúdú, a ionchúiseamh nó a 
bhreithniú, cruthaítear bacainní maidir le 
coireanna comhshaoil a chosc agus a 
phionósú go héifeachtach. Go háirithe, is 
féidir leis an nganntanas acmhainní bac a 
chur ar na húdaráis aon ghníomh a 
dhéanamh in aon chor nó teorainn a chur 
lena ngníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, 
rud a fhágann gur féidir le ciontóirí 
dliteanas a sheachaint nó go ngearrfaí 
pionós orthu nach bhfreagraíonn do 
thromchúis an chiona. Dá bhrí sin, ba 
cheart critéir íosta maidir le hacmhainní 
agus le cumhachtaí forfheidhmiúcháin a 
bhunú.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 30

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(30) Chun córas forfheidhmiúcháin 
éifeachtach comhtháite comhleanúnach a 
áirithiú lena n-áirítear bearta riaracháin, 
bearta dlí shibhialta agus bearta dlí 
choiriúil, ba cheart do na Ballstáit comhar 
agus cumarsáid inmheánach a eagrú idir na 
gníomhaithe uile feadh na slabhraí 
forfheidhmithe riaracháin agus coiriúla 
agus idir gníomhaithe pionósacha agus 
ceartaitheacha. De réir na rialacha is 
infheidhme, ba cheart do na Ballstáit 
comhoibriú freisin trí ghníomhaireachtaí an 
Aontais, go háirithe Eurojust agus Europol, 
chomh maith le comhlachtaí de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear Oifig an 

(30) Chun córas forfheidhmiúcháin 
éifeachtach comhtháite comhleanúnach a 
áirithiú lena n-áirítear bearta riaracháin, 
bearta dlí shibhialta agus bearta dlí 
choiriúil, ba cheart do na Ballstáit comhar 
agus cumarsáid inmheánach a eagrú idir na 
gníomhaithe uile feadh na slabhraí 
forfheidhmithe riaracháin agus coiriúla 
agus idir gníomhaithe pionósacha agus 
ceartaitheacha. De réir na rialacha is 
infheidhme, ba cheart do na Ballstáit 
comhoibriú freisin trí ghníomhaireachtaí an 
Aontais, go háirithe Eurojust agus Europol, 
chomh maith le comhlachtaí de chuid an 
Aontais, lena n-áirítear an Oifig Eorpach 
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Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) 
agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise 
(OLAF), ina réimsí inniúlachta faoi 
seach.

Frith-Chalaoise (OLAF) agus Oifig an 
Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE). 
Ba cheart d’OIPE a bheith ag gníomhú 
agus ceannaireacht a ghlacadh mar oifig 
an ionchúisitheora phoiblí atá 
neamhspleách san Aontas Eorpach, i 
gcásanna trasteorann ina ndéantar 
damáiste don chomhshaol agus ina 
ndéantar coireanna comhshaoil, agus ba 
cheart dó dul i ngleic go gníomhach leis 
na coireanna sin. I gcás inar gá, ní mór 
feabhas a chur ar inniúlachtaí.

Or. en

Leasú 22

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Leis an Treoir seo, bunaítear íosrialacha 
maidir le cionta coiriúla agus pionóis a 
shainmhíniú d’fhonn an comhshaol a 
chosaint ar bhealach níos éifeachtaí.

Leis an Treoir seo, bunaítear íosrialacha 
maidir le cionta coiriúla agus pionóis a 
shainmhíniú d’fhonn an comhshaol a 
chosaint ar bhealach níos éifeachtaí tríd an 
gcoireacht chomshaoil a chosc agus a 
chomhrac.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) Reachtaíocht an Aontais, a 
rannchuidíonn, beag beann ar a bunús 
dlí, le cuspóirí bheartas an Aontais a bhaint 
amach, mar a leagtar amach sa Chonradh 
ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, maidir 
leis an gcomhshaol a chosaint;

(a) Reachtaíocht an Aontais a bhfuil sé 
d'aidhm aici rannchuidiú le cuspóirí 
bheartas an Aontais a bhaint amach, mar a 
leagtar amach sa Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, maidir leis an 
gcomhshaol a chosaint;
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Or. en

Leasú 24

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) ciallaíonn ‘an pobal lena 
mbaineann’ na daoine a ndéanann na 
cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 nó 4 
difear dóibh nó ar dócha go ndéanfaidh na 
cionta sin difear dóibh. Chun críocha an 
tsainmhínithe seo, measfar leas a bheith ag 
daoine a bhfuil leas leordhóthanach acu 
nó ag a bhfuil lagú cirt, chomh maith le 
heagraíochtaí neamhrialtasacha a 
chuireann cosaint an chomhshaoil chun 
cinn agus a chomhlíonann aon cheanglas 
comhréireach faoin dlí náisiúnta;

(4) ciallaíonn ‘an pobal lena 
mbaineann’ na daoine a ndéanann na 
cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 nó 4 
difear dóibh nó ar dócha go ndéanfaidh na 
cionta sin difear dóibh. Chun críocha an 
tsainmhínithe seo, measfar go bhfuil leas 
ag eagraíochtaí neamhrialtasacha a 
chuireann cosaint an chomhshaoil chun 
cinn agus a chomhlíonann aon cheanglais 
faoin dlí náisiúnta;

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5 a) Is í an chiall atá le ‘damáiste don 
chomhshaol’ an chiall a leagtar síos in 
Airteagal 2 de Threoir 2004/35/CE, ar 
ciall é a chumhdaíonn aon 
drochthionchar ar na meáin 
chomhshaoil, amhail aer, uisce agus ithir, 
rud a dhéanann dochar do na rudaí uile a 
fhásann, a bhláthaíonn agus a 
mhaireann.

Or. en
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Leasú 26

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) táirge a chur ar an margadh, de 
shárú ar thoirmeasc nó ar cheanglas eile, 
arb é is cúis le bás duine nó le gortú 
tromchúiseach duine, nó ar dócha gurb é is 
cúis leo, nó arb é a dhéanann damáiste 
mór do cháilíocht an aeir, na hithreach nó 
an uisce, nó d'ainmhithe nó do phlandaí 
mar thoradh ar úsáid an táirge ar scála níos 
mó;

(b) táirge a chur ar an margadh agus tá 
úsáid an táirge sin de shárú ar thoirmeasc 
nó ar cheanglas oifigiúil eile, arb é an 
toradh a bhíonn ar a úsáid cainníocht 
ábhar nó substaintí a scaoileadh, a chur 
amach nó a thabhairt isteach san aer, san 
uisce nó san ithir, arb é is cúis le bás 
duine nó le gortú tromchúiseach duine, nó 
ar dócha gurb é is cúis leo, nó arb é is cúis 
le damáiste mór do cháilíocht an aeir, na 
hithreach nó an uisce, nó dʼainmhithe nó 
do phlandaí mar thoradh ar úsáid an táirge 
sin ar scála níos mó;

Or. en

Leasú 27

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe c – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) monarú, cur ar an margadh nó úsáid 
substaintí, leo féin, i meascáin nó in earraí, 
lena n-áirítear a n-ionchorprú in earraí, 
nuair is amhlaidh:

(c) monarú, cur ar an margadh nó cur 
ar fáil ar an margadh, allmhairiú, 
onnmhairiú nó úsáid substaintí, bídís leo 
féin, i meascáin nó in earraí, lena n-áirítear 
a n-ionchorprú in earraí, nuair is amhlaidh:

Or. en

Leasú 28

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe j
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) ábhar radaighníomhach nó 
substaintí radaighníomhacha guaiseacha 
eile a tháirgeadh, a phróiseáil, a láimhseáil, 
a úsáid, a choinneáil, a stóráil, a iompar, a 
allmhairiú, a onnmhairiú nó a dhiúscairt, a 
thiteann faoi raon feidhme Threoir 
2013/59/Euratom46 ón gComhairle, Treoir 
2014/87/Euratom47 ón gComhairle nó 
Treoir 2013/51/Euratom48 ón gComhairle, 
arb iad is cúis le bás daoine nó le gortuithe 
tromchúiseacha daoine, nó ar dócha gurb 
iad is cúis leo, nó arb iad a dhéanann 
damáiste mór do cháilíocht an aeir, na 
hithreach nó an uisce, nó d'ainmhithe nó do 
phlandaí;

(j) ábhar radaighníomhach nó 
substaintí radaighníomhacha guaiseacha 
eile a tháirgeadh, a phróiseáil, a láimhseáil, 
a úsáid, a choinneáil, a stóráil, a iompar, a 
allmhairiú, a onnmhairiú nó a dhiúscairt, a 
thiteann faoi raon feidhme Threoir 
2013/59/Euratom46 ón gComhairle, Treoir 
2014/87/Euratom47 ón gComhairle nó 
Treoir 2013/51/Euratom48 ón gComhairle, 
agus nuair atá gníomhaíocht den sórt sin 
ina cúis le nó ar dócha go bhfuil sí ina 
cúis le bás daoine nó le gortuithe 
tromchúiseacha daoine, nó le damáiste mór 
do cháilíocht an aeir, na hithreach nó an 
uisce, nó d'ainmhithe nó do phlandaí;

__________________ __________________
46 Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle 
an 5 Nollaig 2013 lena leagtar síos na 
caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta 
maidir le cosaint ar na contúirtí a éiríonn as 
nochtadh don radaíocht ianaíoch, agus lena 
n-aisghairtear Treoracha 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom agus 2003/122/Euratom 
(IO L 13, 17.1.2014, lgh. 1–73).

46 Treoir 2013/59/Euratom ón gComhairle 
an 5 Nollaig 2013 lena leagtar síos na 
caighdeáin bhunúsacha sábháilteachta 
maidir le cosaint ar na contúirtí a éiríonn as 
nochtadh don radaíocht ianaíoch, agus lena 
n-aisghairtear Treoracha 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom agus 2003/122/Euratom 
(IO L 13, 17.1.2014, lgh. 1–73).

47 Treoir 2014/87/Euratom ón gComhairle 
an 8 Iúil 2014 lena leasaítear Treoir 
2009/71/Euratom lena mbunaítear creat 
Comhphobail maidir le sábháilteacht 
núicléach na suiteálacha núicléacha 
(IO L 219, 25.7.2014, lgh. 42-52).

47 Treoir 2014/87/Euratom ón gComhairle 
an 8 Iúil 2014 lena leasaítear Treoir 
2009/71/Euratom lena mbunaítear creat 
Comhphobail maidir le sábháilteacht 
núicléach na suiteálacha núicléacha 
(IO L 219, 25.7.2014, lgh. 42-52).

48 Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle 
an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar 
síos na ceanglais maidir le sláinte an 
phobail i gcoitinne a chosaint maidir le 
substaintí radaighníomhacha in uisce a 
ceapadh lena chaitheamh ag an duine 
(IO L 296, 7.11.2013, lgh. 12–21).

48 Treoir 2013/51/Euratom ón gComhairle 
an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar 
síos na ceanglais maidir le sláinte an 
phobail i gcoitinne a chosaint maidir le 
substaintí radaighníomhacha in uisce a 
ceapadh lena chaitheamh ag an duine 
(IO L 296, 7.11.2013, lgh. 12–21).

Or. en
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Leasú 29

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) astarraingt uisce dromchla nó 
screamhuisce arb í is cúis, nó ar dócha gurb 
í is cúis, le damáiste mór do stádas 
éiceolaíoch nó le hacmhainneacht 
dobharlach uisce dromchla nó le stádas 
cainníochtúil dobharlach screamhuisce;

(k) astarraingt uisce dromchla nó 
screamhuisce de réir bhrí 
Threoir 2000/60/CE arb í is cúis, nó ar 
dócha gurb í is cúis, le damáiste mór do 
stádas éiceolaíoch nó le hacmhainneacht 
dobharlach uisce dromchla nó le stádas 
cainníochtúil dobharlach screamhuisce;

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe l

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(l) eiseamal nó eiseamail de speicis 
fána nó flóra fiáine a liostaítear in 
Iarscríbhinn IV agus Iarscríbhinn V a 
mharú, a scriosadh, a ghabháil, a shealbhú, 
a dhíol nó a thairiscint lena ndíol (nuair atá 
speicis in Iarscríbhinn V faoi réir na mbeart 
céanna agus na bearta arna nglacadh do 
speicis in Iarscríbhinn IV) a ghabhann le 
Treoir 92/43/CEE49 ón gComhairle agus na 
speicis dá dtagraítear in Airteagal 1 de 
Threoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle50, ach amháin i 
gcásanna ina mbaineann an t-iompar le 
cainníocht dhiomaibhseach eiseamal den 
sórt sin;

(l) eiseamal nó eiseamail de speicis 
fána nó flóra fiáine a liostaítear in 
Iarscríbhinn IV agus Iarscríbhinn V a 
mharú, a scriosadh, a ghabháil, a shealbhú, 
a dhíol nó a thairiscint lena ndíol (nuair atá 
speicis in Iarscríbhinn V faoi réir na mbeart 
céanna agus na bearta arna nglacadh do 
speicis in Iarscríbhinn IV) a ghabhann le 
Treoir 92/43/CEE49 ón gComhairle agus na 
speicis dá dtagraítear in Airteagal 1 de 
Threoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle50, ach amháin i 
gcásanna ina mbaineann an t-iompar le 
cainníocht dhiomaibhseach eiseamal den 
sórt sin agus nach bhfuil tionchar mór 
aige ar thimpeallacht nádúrtha speicis 
den sórt sin agus nach bhfuil sé ina bhaol 
do na hiarrachtaí maidir lena ndaonra a 
chobhsú;

__________________ __________________
49 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 
Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 

49 Treoir 92/43/CEE ón gComhairle an 21 
Bealtaine 1992 maidir le gnáthóga 
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nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lgh. 7–
50).

nádúrtha agus fána agus flóra fiáine a 
chaomhnú (IO L 206, 22.7.1992, lgh. 7–
50).

50 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 30 
Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú, (IO L 20, 26.1.2010, lgh. 7-25).

50 Treoir 2009/147/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 30 
Samhain 2009 maidir le héin fhiáine a 
chaomhnú, (IO L 20, 26.1.2010, lgh. 7-25).

Or. en

Leasú 31

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 3 – mír 1 – pointe p – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(p) tabhairt isteach nó leathadh 
speiceas coimhthíoch ionrach is ábhar imní 
don Aontas nuair is amhlaidh:

(p) speiceas coimhthíoch ionrach is 
ábhar imní don Aontas a thabhairt isteach 
i gcríoch an Aontais, a chur ar an 
margadh, a choinneáil, a phórú, a 
iompar, a úsáid, a mhalartú, a ligean 
atáirgeadh, a fhás nó a shaothrú, a 
scaoileadh amach sa chomhshaol nó a 
leathadh nuair is amhlaidh nuair atá an t-
iompar de shárú ar shrianta a leagtar 
amach in Airteagal 7(1) de Rialachán 
(AE) Uimh 1143/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle53a;
__________________
53a Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 
2014 maidir le tabhairt isteach agus 
leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a 
chosc agus a bhainistiú (IO L 317, 
4.11.2014, lch. 35).

Or. en

Leasú 32

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe p – pointe i
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) go sáraíonn an t-iompar srianta a 
leagtar amach in Airteagal 7(1) de 
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle53 ;

scriosta

__________________
53 Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 
2014 maidir le tabhairt isteach agus 
leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a 
chosc agus a bhainistiú (IO L 317, 
4.11.2014, lch. 35).

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe p – pointe ii

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ii) go sáraíonn an t-iompar coinníoll 
de chuid an cheada a eisítear faoi 
Airteagal 8 nó coinníoll de chuid an 
údaráis a thugtar faoi Airteagal 
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 agus 
arb é is cúis le bás duine nó le gortú 
tromchúiseach duine, nó ar dócha gurb é 
is cúis leo, nó arb é a dhéanann damáiste 
mór do cháilíocht an aeir, na hithreach 
nó an uisce, nó d'ainmhithe nó do 
phlandaí;

scriosta

Or. en

Leasú 34

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

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh 
an t-iompar dá dtagraítear i mír 1, pointí 
(a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (j), (k), 
(m), (n), (p) (ii), (q), (r) ina chion coiriúil 
freisin, nuair a dhéantar é le faillí 
thromchúiseach ar a laghad.

2. Áiritheoidh na Ballstáit gur cion 
coiriúil é an t-iompar dá dtagraítear i mír 1 
nuair a dhéantar é le faillí.

Or. en

Leasú 35

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Maidir le cionta coiriúla a 
dhéanamh dá dtagraítear in Airteagal 3(1), 
áiritheoidh na Ballstáit gur cion coiriúil 
inphionóis é a bheith á ngríosú, a bheith ag 
cabhrú leo agus a bheith á neartú.

1. Maidir le cionta coiriúla a 
dhéanamh dá dtagraítear in Airteagal 3(1), 
áiritheoidh na Ballstáit gur cion coiriúil 
inphionóis é a bheith á ngríosú d’aon 
ghnó, a bheith ag cabhrú leo agus a bheith 
á neartú.

Or. en

Leasú 36

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go bhféadfar pionóis 
choiriúla atá éifeachtach, comhréireach 
agus athchomhairleach a ghearradh mar 
phionós i leith na gciontaí dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 4.

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta 
agus na nósanna imeachta is gá chun a 
áirithiú go bhféadfar pionóis choiriúla atá 
éifeachtach, comhréireach agus 
athchomhairleach a ghearradh mar phionós 
ar bhealach tapa i leith na gciontaí dá 
dtagraítear in Airteagail 3 agus 4.

Or. en
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Leasú 37

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 5 – mír 5 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) eisiaimh shealadacha nó buana ó 
rochtain ar mhaoiniú poiblí, lena n-áirítear 
nósanna imeachta tairisceana, deontais 
agus lamháltais;

(c) eisiaimh shealadacha nó buana ó 
rochtain ar mhaoiniú poiblí, lena n-áirítear 
nósanna imeachta tairisceana, deontais, 
lamháltais agus ceadúnais;

Or. en

Leasú 38

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfar daoine dlítheanacha a chur faoi 
dhliteanas i leith na gcionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 i gcás ina ndearna 
aon duine, ag gníomhú dó ina aonar nó mar 
chuid de chomhlacht de chuid an duine 
dhlítheanaigh a bhfuil post ceannaireachta 
aige thar ceann an duine dhlítheanaigh, ina 
ndearna sé an cion chun a thairbhe féin, 
bunaithe ar aon cheann de na nithe seo a 
leanas:

1. Áiritheoidh na Ballstáit go 
bhféadfar daoine dlítheanacha a chur faoi 
dhliteanas i leith na gcionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 i gcás ina ndearna 
aon duine, ag gníomhú dó ina aonar nó mar 
chuid de chomhlacht de chuid an duine 
dhlítheanaigh a bhfuil post ábhartha 
ceannaireachta aige thar ceann an duine 
dhlítheanaigh, ina ndearna sé an cion chun 
a thairbhe féin, bunaithe ar aon cheann de 
na nithe seo a leanas:

Or. en

Leasú 39

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cumhacht ionadaíocht a dhéanamh (a) cumhacht ábhartha ionadaíocht a 
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don duine dlítheanach; dhéanamh don duine dlítheanach;

Or. en

Leasú 40

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) údarás cinntí a dhéanamh thar 
ceann an duine dhlítheanaigh;

(b) údarás cinntí ábhartha a dhéanamh 
thar ceann an duine dhlítheanaigh;

Or. en

Leasú 41

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 6 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ní eisiafar le dliteanas daoine 
dlítheanacha faoi mhíreanna 1 agus 2 
imeachtaí coiriúla i gcoinne daoine 
nádúrtha a dhéanann nó a ghríosaíonn na 
cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 4 
nó atá ina gcúlpháirtithe sna cionta sin.

3. Ní eisiafar le dliteanas daoine 
dlítheanacha faoi mhíreanna 1 agus 2 
imeachtaí coiriúla i gcoinne daoine 
nádúrtha a dhéanann nó a ghríosaíonn na 
cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 4 
nó atá ina gcúlpháirtithe sna cionta sin, go 
háirithe i gcásanna ina bhfuil comhaltaí 
den bhord corparáideach ar an eolas faoi 
ghníomhaíochtaí lena mbaineann baol 
mór i leith díobháil a dhéanamh don 
chomhshaol, nó i gcásanna inar cheart 
iad a bheith ar an eolas fúthu.

Or. en

Leasú 42

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go bhféadfar pionóis 
choiriúla atá éifeachtach, comhréireach 
agus athchomhairleach a ghearradh ar 
dhuine dlítheanach a chuirtear faoi 
dhliteanas de bhun Airteagal 6(1).

1. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go bhféadfar pionóis 
agus bearta coiriúla agus neamhchoiriúla 
atá éifeachtach, comhréireach agus 
athchomhairleach a ghearradh ar dhuine 
dlítheanach a chuirtear faoi dhliteanas de 
bhun Airteagal 6(1).

Or. en

Leasú 43

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go n-áireofar ar phionóis 
nó ar bhearta do dhaoine dlítheanacha atá 
dlite de bhun Airteagal 6(1) mar gheall ar 
na cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 
4 na nithe seo a leanas:

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go n-áireofar ar phionóis 
nó ar bhearta do dhaoine dlítheanacha atá 
curtha faoi dhliteanas de bhun Airteagal 
6(1) mar gheall ar na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 píonóis agus bearta 
coiriúla agus neamhchoiriúla amhail:

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) oibleagáid chun an comhshaol a 
athbhunú laistigh de thréimhse áirithe;

(b) oibleagáid chun an comhshaol a 
athbhunú laistigh de thréimhse áirithe, ar 
choinníoll go bhfuil an damáiste 
inchúlaithe, nó i gcás ina bhfuil an 
damáiste dochúlaithe, an oibleagáid 
cúiteamh a íoc as an damáiste don 
chomhshaol;
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Or. en

Leasú 45

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 2 – pointe k

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(k) foilsiú an chinnidh bhreithiúnaigh 
a bhaineann leis an gciontú nó aon 
phionós nó aon bheart arna gcur i 
bhfeidhm.

scriosta

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh duine 
dlítheanach a chuirfear faoi dhliteanas de 
bhun Airteagal 6(2) inphionóis le pionóis 
atá éifeachtach, comhréireach agus 
athchomhairleach.

3. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh duine 
dlítheanach a chuirfear faoi dhliteanas de 
bhun Airteagal 6(2) inphionóis le pionóis 
choiriúla agus neamhchoiriúla atá 
éifeachtach, comhréireach agus 
athchomhairleach.

Or. en

Leasú 47

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh na cionta dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) pointí (a) go 
(j), (n), (q), (r) inphionóis le fíneálacha, 

4. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh na cionta dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) pointí (a) go 
(j), (n), (q), (r) inphionóis le fíneálacha, 



PE737.290v01-00 30/42 PR\1265220GA.docx

GA

nach lú a n-uasteorainn ná 5 % de 
láimhdeachas domhanda iomlán an duine 
dhlítheanaigh [/an ghnóthais] sa bhliain 
ghnó roimh an gcinneadh fíneála.

nach lú a n-uasteorainn ná 10 % de 
mheánláimhdeachas domhanda an duine 
dhlítheanaigh sna trí bliana gnó roimh an 
gcinneadh fíneála.

Or. en

Leasú 48

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 7 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh na cionta dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) pointí (k), (l), 
(m), (o), (p) inphionóis le fíneálacha, nach 
lú a n-uasteorainn ná 3 % de láimhdeachas 
domhanda iomlán an duine dhlítheanaigh 
[/an ghnóthais] sa bhliain ghnó roimh an 
gcinneadh fíneála.

5. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go mbeidh na cionta dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) pointí (k), (l), 
(m), (o), (p) inphionóis le fíneálacha, nach 
lú a n-uasteorainn ná 10 % de 
mheánláimhdeachas domhanda an duine 
dhlítheanaigh sna trí bliana gnó roimh an 
gcinneadh fíneála.

Or. en

Leasú 49

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) rinne an ciontóir sáruithe 
comhchosúla ar dhlí an chomhshaoil 
roimhe sin;

(f) ciontaíodh an ciontóir cheana i 
gcionta den chineál céanna faoi Airteagal 
3 nó 4.

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1 – pointe j



PR\1265220GA.docx 31/42 PE737.290v01-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j) cuireann an ciontóir bac gníomhach 
ar chigireacht, ar rialuithe nó ar 
ghníomhaíochtaí imscrúdaithe, nó cuireann 
sé nó sí finnéithe nó gearánaigh faoi 
imeagla nó cuireann sé isteach orthu.

(j) cuireann an ciontóir bac gníomhach 
ar chigireacht, ar rialuithe nó ar 
ghníomhaíochtaí imscrúdaithe, nó cuireann 
sé nó sí finnéithe nó gearánaigh faoi 
imeagla nó cuireann sé isteach orthu;

Or. en

Leasú 51

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1 – pointe j a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j a) rinneadh an cion i bhfoirm 
cibearionsaithe faoi chuimsiú Rialachán 
(AE)/2019/796 ón gComhairle;

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1 – pointe j b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j b) rinneadh an cion laistigh de 
limistéar faoi chosaint, amhail limistéar 
iomlán Natura 2000;

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 8 – mír 1 – pointe j c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(j c) rinne an cion i ndáil le cionta 
coiriúla eile;

Or. en

Leasú 54

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) déanann an ciontóir an dúlra a 
athbhunú mar a bhíodh roimhe seo;

(a) déanann an ciontóir an dúlra a 
athbhunú mar a bhíodh roimhe seo sular 
ciontaíodh é;

Or. en

Leasú 55

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 9 – mír 1 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a a) rinne an ciontóir beart chun 
tionchar agus méid an damáiste a tharla 
mar thoradh ar an gcion a laghdú sular 
ciontaíodh é;

Or. en

Leasú 56

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá 
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chun a áirithiú go bhféadfaidh a n-údaráis 
inniúla na fáltais a fhaightear as aon 
cheann de na cionta dá dtagraítear sa Treoir 
seo agus na hionstraimeachtaí a úsáidtear 
nó a bheartaítear a úsáid chun aon cheann 
de na cionta dá dtagraítear sa Treoir seo a 
dhéanamh nó chun cuidiú lena dhéanamh, 
a chalcadh nó a choigistiú, de réir mar is 
iomchuí, i gcomhréir le Treoir 2014/42/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle58.

chun a áirithiú go bhféadfaidh a n-údaráis 
inniúla na fáltais a fhaightear as aon 
cheann de na cionta dá dtagraítear sa Treoir 
seo agus na hionstraimeachtaí a úsáidtear 
nó a bheartaítear a úsáid chun aon cheann 
de na cionta dá dtagraítear sa Treoir seo a 
dhéanamh nó chun cuidiú lena dhéanamh, 
a chalcadh nó a choigistiú, de réir mar is 
iomchuí, i gcomhréir le Treoir 2014/42/AE 
ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle58.

__________________ __________________
58 Treoir 2014/42/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 
2014 maidir le hionstraimeachtaí na 
coireachta agus fáltais ón gcoireacht a reo 
agus a choigistiú san Aontas Eorpach 
(IO L 127, 29.4.2014, lch. 39)

58 Treoir 2014/42/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 3 Aibreán 
2014 maidir le hionstraimeachtaí na 
coireachta agus fáltais ón gcoireacht a reo 
agus a choigistiú san Aontas Eorpach 
(IO L 127, 29.4.2014, lch. 39)

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta deich mbliana príosúnachta ar 
a laghad, ar feadh tréimhse deich mbliana 
ar a laghad ón uair a rinneadh an cion, 
nuair atá cionta inphionóis;

(a) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta deich mbliana príosúnachta ar 
a laghad, ar feadh tréimhse deich mbliana 
ar a laghad ón uair a thángthas an cion, 
nuair atá cionta inphionóis;

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 2 – pointe b
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta sé bliana príosúnachta ar a 
laghad, ar feadh tréimhse sé bliana ar a 
laghad ón uair a rinneadh an cion, nuair 
atá cionta inphionóis;

(b) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta sé bliana príosúnachta ar a 
laghad, ar feadh tréimhse sé bliana ar a 
laghad ón uair a thángthas an cion, nuair 
atá cionta inphionóis;

Or. en

Leasú 59

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta ceithre bliana príosúnachta ar 
a laghad, ar feadh tréimhse ceithre bliana 
ar a laghad ón uair a rinneadh an cion, 
nuair atá cionta inphionóis.

(c) maidir leis na cionta dá dtagraítear 
in Airteagail 3 agus 4 atá inphionóis le 
pionós uasta ceithre bliana príosúnachta ar 
a laghad, ar feadh tréimhse ceithre bliana 
ar a laghad ón uair a thángthas an cion, 
nuair atá cionta inphionóis.

Or. en

Leasú 60

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. De mhaolú ar mhír 2, féadfaidh na 
Ballstáit tréimhse teorann a bhunú atá 
níos giorra ná deich mbliana, ach nach 
giorra ná ceithre bliana, ar choinníoll gur 
féidir briseadh isteach ar an tréimhse nó í 
a chur ar fionraí i gcás gníomhartha 
sonraithe.

scriosta

Or. en
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Leasú 61

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 12 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) is náisiúnach nó gnáthchónaitheoir 
de chuid an Bhallstáit é an ciontóir;

(d) is náisiúnach nó gnáthchónaitheoir 
de chuid an Bhallstáit nó cuideachta atá 
bunaithe i mBallstát é an ciontóir.

Or. en

Leasú 62

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 13 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go gcuirfear an tacaíocht 
agus an cúnamh is gá ar fáil i gcomhthéacs 
imeachtaí coiriúla do dhaoine a 
thuairiscíonn cionta dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 4 den Treoir seo agus a 
sholáthraíonn fianaise nó a oibríonn ar shlí 
eile i gcomhar leis na cionta sin a 
imscrúdú, a ionchúiseamh nó a bhreithniú.

2. Déanfaidh na Ballstáit na bearta is 
gá chun a áirithiú go gcuirfear an tacaíocht 
agus an cúnamh is gá ar fáil i gcomhthéacs 
imeachtaí coiriúla do dhaoine a 
thuairiscíonn cionta dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 4 den Treoir seo agus a 
sholáthraíonn fianaise nó a oibríonn ar shlí 
eile i gcomhar leis na cionta sin a 
imscrúdú, a ionchúiseamh nó a bhreithniú i 
gcomhréir lena gcóras dlí náisiúnta.

Or. en

Leasú 63

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 14 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir lena 
gcóras dlí náisiúnta, go mbeidh cearta 
iomchuí ag baill den phobal lena 
mbaineann páirt a ghlacadh in imeachtaí 

Áiritheoidh na Ballstáit, i gcomhréir lena 
gcóras dlí náisiúnta, go mbeidh an deis ag 
baill den phobal lena mbaineann gníomhú 
trí nósanna imeachta riaracháín nó 
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a bhaineann leis na cionta dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 4, mar shampla mar 
pháirtí sibhialta.

breithiúnacha a bhaineann leis na cionta 
coiriúla dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 
4, mar shampla mar pháirtí sibhialta. I gcás 
inarb iomchuí, beidh an deis ag 
íospartaigh dhíreacha na gcionta coiriúla 
dá dtagraítear in Airteagal 3 nó 4 nó ag 
ionadaithe na n-íospartach díreach 
iarraidh ar an gCúirt chun na nósanna 
imeachta riaracháin nó breithiúnacha a 
phlé le chéile.

Or. en

Leasú 64

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 15 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí, 
amhail feachtais faisnéise agus múscailte 
feasachta agus taighde agus cláir 
oideachais, chun cionta coiriúla 
comhshaoil foriomlána a laghdú, feasacht a 
mhúscailt agus an baol a laghdú go 
mbeidh an pobal ina íospartach mar 
gheall ar chion coiriúil comhshaoil. I gcás 
inarb iomchuí, oibreoidh na Ballstáit i 
gcomhar le páirtithe leasmhara.

Ós rud é go bhfuil tábhacht ag baint leis 
an gcosc mar an chéad chéim i ndamáiste 
don chomhshaol a sheachaint, déanfaidh 
na Ballstáit bearta iomchuí, amhail 
feachtais faisnéise agus múscailte feasachta 
agus taighde agus cláir oideachais, chun 
cionta coiriúla comhshaoil foriomlána a 
laghdú, feasacht a mhúscailt agus an baol 
ar chion coiriúil comhshaoil a laghdú go 
mór. I gcás inarb iomchuí, oibreoidh na 
Ballstáit i gcomhar le páirtithe leasmhara.

Or. en

Leasú 65

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ag 
údaráis náisiúnta a dhéanann cionta 
comhshaoil a bhrath, a imscrúdú, a 
ionchúiseamh nó a bhreithniú líon 

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh ag 
údaráis náisiúnta nó údaráis ábhartha eile 
a dhéanann cionta comhshaoil a bhrath, a 
imscrúdú, a ionchúiseamh nó a bhreithniú 
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leordhóthanach ball foirne cáilithe agus 
acmhainní leordhóthanacha airgeadais, 
teicniúla agus teicneolaíocha is gá chun a 
bhfeidhmeanna a bhaineann le cur chun 
feidhme na Treorach seo a fheidhmiú go 
héifeachtach.

líon leordhóthanach ball foirne cáilithe 
agus acmhainní leordhóthanacha 
airgeadais, teicniúla agus teicneolaíocha is 
gá chun a bhfeidhmeanna a bhaineann le 
cur chun feidhme na Treorach seo a 
fheidhmiú go héifeachtach.

Or. en

Leasú 66

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 17 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Gan dochar don neamhspleáchas 
breithiúnach agus do dhifríochtaí in eagrú 
na breithiúnachta ar fud an Aontais, 
iarrfaidh na Ballstáit orthu siúd atá 
freagrach as oiliúint a chur ar na 
breithiúna, ar na hionchúisitheoirí, ar na 
póilíní, ar an bhfoireann bhreithiúnach 
agus ar an bhfoireann sin de chuid na n-
údarás inniúil atá bainteach le himeachtaí 
coiriúla agus le himscrúduithe, oiliúint 
speisialaithe i bhfianaise chuspóirí na 
Treorach seo a sholáthar go tráthrialta 
agus is iomchuí d’fheidhmeanna na foirne 
agus na n-údarás lena mbaineann.

Gan dochar don neamhspleáchas 
breithiúnach agus do dhifríochtaí in eagrú 
na breithiúnachta ar fud an Aontais, 
déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go 
ndéanfar oiliúint speisialaithe a sholáthar 
do na breithiúna, na hionchúisitheoirí, na 
póilíní, an foireann bhreithiúnach agus an 
fhoireann sin de chuid na n-údarás inniúil 
atá bainteach le himeachtaí coiriúla agus le 
himscrúduithe i bhfianaise chuspóirí na 
Treorach seo go tráthrialta agus is iomchuí 
d’fheidhmeanna na foirne agus na n-údarás 
lena mbaineann.

Or. en

Leasú 67

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 18 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 
a áirithiú go mbeidh uirlisí 
imscrúdaitheacha éifeachtacha, amhail na 
cinn sin a úsáidtear sa choireacht eagraithe 
nó i gcásanna eile coireachta tromchúisí, ar 

Déanfaidh na Ballstáit na bearta is gá chun 
a áirithiú go mbeidh uirlisí 
imscrúdaitheacha éifeachtacha, amhail na 
cinn sin a úsáidtear sa choireacht eagraithe 
nó i gcásanna eile coireachta tromchúisí a 
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fáil freisin do na cionta dá dtagraítear in 
Airteagail 3 agus 4 a imscrúdú nó a 
ionchúiseamh.

chomhrac, éifeachtach, comhréireach don 
choir a rinneadh agus ar fáil freisin do na 
cionta dá dtagraítear in Airteagail 3 agus 4 
a imscrúdú nó a ionchúiseamh.

Or. en

Leasú 68

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 20 – mír 1 – pointe e

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(e) na hacmhainní is gá agus an chaoi a 
dtacófar le speisialtóireacht gairmithe 
forfheidhmithe;

(e) na hacmhainní is gá agus a 
leithdháilfear agus an chaoi a dtacófar le 
speisialtóireacht gairmithe forfheidhmithe;

Or. en

Leasú 69

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 21 – mír 2 – pointe h

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(h) cineálacha agus leibhéil na bpionós 
a forchuireadh i leith na coireachta 
comhshaoil, lena n-áirítear in aghaidh na 
gcatagóirí cionta comhshaoil de réir 
Airteagal 3.

(h) cineálacha agus leibhéil na bpionós 
a forchuireadh i leith na coireachta 
comhshaoil.

Or. en

Leasú 70

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 21 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 5. Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
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go rialta bunaithe ar na sonraí staidrimh 
arna dtarchur ag na Ballstáit. Foilseofar an 
tuarascáil den chéad uair trí bliana tar éis 
an fhormáid chaighdeánach dá dtagraítear 
in Airteagal 22 a chinneadh.

gach dara bliain ar a laghad bunaithe ar 
na sonraí staidrimh arna dtarchur ag na 
Ballstáit. Foilseofar an tuarascáil den chéad 
uair trí bliana tar éis an fhormáid 
chaighdeánach dá dtagraítear in Airteagal 
22 a chinneadh.

Or. en

Leasú 71

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 25 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Meastóireacht agus tuairisciú Meastóireacht, tuairisciú agus 
athbhreithniú

Or. en

Leasú 72

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 25 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Faoin [Oifig na bhFoilseachán – 
cuir isteach an dáta – cúig bliana tar éis an 
tréimhse thrasuí a bheith thart], déanfaidh 
an Coimisiún meastóireacht ar thionchar na 
Treorach seo agus cuirfidh sé tuarascáil 
faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Cuirfidh na Ballstáit an 
fhaisnéis is gá ar fáil don Choimisiún chun 
an tuarascáil sin a ullmhú. 

3. Faoin [Oifig na bhFoilseachán – 
cuir isteach an dáta – cúig bliana tar éis an 
tréimhse thrasuí a bheith thart], agus gach 
dara bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an 
Coimisiún meastóireacht ar thionchar na 
Treorach seo agus ar an ngá atá lena 
bheith ag cur le liosta na gcionta coiriúla 
comhshaoil agus cuirfidh sé tuarascáil faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle. Cuirfidh na Ballstáit an 
fhaisnéis is gá ar fáil don Choimisiún chun 
an tuarascáil sin a ullmhú. Beidh togra 
reachtach ag gabháil leis an tuarascáil 
sin, i gcás inar gá.

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Is díol sásaimh don rapóirtéir an togra ón gCoimisiún le haghaidh Treoir maidir le cosaint an 
chomhshaoil tríd an dlí coiriúil agus a chuirtear in ionad Threoir 2008/99/CE. 

Thug Treoir 2008/99/CE prionsabal tábhachtach isteach do chreat dlíthiúil comhshaoil an 
Aontais maidir le coireanna comhshaoil a chomhrac agus na ciontóirí a phíonósú as na 
coireanna sin i ngach Ballstát AE. B’eilimint riachtanach é sin chun a áírithiú go ndéantar an 
prionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a urramú agus go gcloítear le acquis 
comhshaoil an Aontais.

Níor éirigh leis an Treoir seo a cuspóirí uile a bhaint amach, in ainneoin na ndea-rún. Ní 
dhearnadh athbhreithniú air go dtí seo agus léirítear i meastóireacht an Choimisiúin in 2020 
go bhfuil fadhbanna bunúsacha ann i gcur i bhfeidhm na Treorach sna Ballstáit. I measc na 
bhfadhbanna, chuir an Coimisiún na nithe seo a leanas san áireamh:

 easpa sonraí cuimsitheacha maidir le coireanna comhshaoil;

 easpa soiléireachta maidir le téarmaí áirithe dlí;

 difríochtaí móra i smachtbhannaí forhcurtha ag na Ballstáit, lena n-áirítear pionóis 
ghabhála agus píonóis do dhaoine dlítheanacha;

 easpa solúbthachta ó thaobh raon feidhme na Treorach a oiriúnú;

 easnaimh sa chomhar trasteorann, lena n-áirítear easnaimh feasachta i measc 
ionchúisitheoirí poiblí agus breithiúna.

Mar thoradh ar na fadhbanna sin, bhí easpa aonfhoirmeachta i dtéarmaí dlíthiúla agus 
praiticiúla agus difríochtaí i gcur chun feidhme agus i gcur i bhfeidhm rialacha an Aontais 
maidir leis an gcoireacht chomhshaoil. Mar thoradh air sin, bhí neamhchothroime iomaíochta 
ann agus bhí feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh lagaithe. Dá bhrí sin, tá an togra ón 
gCoimisiún le haghaidh Treoir maidir le cosaint an chomhshaoil tríd an dlí coiriúil an-tráthúil. 
Molann an Rapóirtéir aghaidh a thabhairt ar an easpa aonfhoirmeachta trí thuilleadh 
comhchuibhithe agus breithnithe a iarraidh chun an Treoir seo a chomhlánú le réimsí beartais 
eile, amhail aonfhoirmeacht iomlán trí bhíthin rialacháin.

Maidir leis na fadhbanna a bhí ann cheana maidir le coireanna comhshaoil a chomhrac, 
chruthaigh siad dreasachtaí i bhformhór na mBallstát do chiontóirí ionas go raibh siad in ann 
dul timpeall ar fhorálacha náisiúnta dlí nó forálacha dlí an Aontais maidir leis an gcomhshaol 
a chosaint toisc go raibh an riosca go gciontófaí iad íseal agus nach raibh an éifeacht 
dhíspreagthach ag na smachtbhannaí go minic. Ina theannta sin, bíonn nasc rialta idir na 
coireanna comhshaoil le gníomhaíochtaí eagraithe coiriúla a bhfuil gné thrasteorann ag baint 
leo, amhail loingsiú aindleathach ar dhramhaíl nó trádáil i speiceas faoi chosaint. Mar 
shampla, meastar gur idir EUR 4 bhilliún agus EUR 15 bhilliún an t-ioncam bliantúil ó 
mhargadh na dramhaíola aindleathaí. 

Dá bhrí sin, molann an Rapóirtéir na nithe seo a leanas:

 éifeachtacht na n-imscrúduithe agus ionchúiseamh na gcoireanna comhshaoil a 
fheabhsú;

 téarmaí dlíthiúla ábhartha a shainmhíniú;
 bailiú sonraí a fheabhsú;
 cineálacha agus leibhéil smachtbhannaí atá éifeachtach, athchomhairleach agus 
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comhréireach a áirithiú;
 bearta coiscthe a neartú.

Tá sé beartaithe ag an rapóirtéir an méid sin a ghnóthú, inter alia, trí fhíneáil do dhaoine 
dlítheanacha a ardú, ionas nach mbeidh an teorainn uasta níos lú ná 10 faoin gcéad de 
mheánláimhdeachas domhanda an duine dlítheanach sna trí bliana gnó is deireanaí, rud atá i 
gcomhréir níos mó le Dlí Iomaíochta an Aontais. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag an 
rapóirtéir síneadh a chur le tréimhsí teorann do chionta coiriúla comhshaoil, toisc go bhfuil sé 
deacair laistigh de thréimhse níos giorra na coireanna a rinneadh agus méid agus iarmhairtí 
díobhálacha na gcoireanna sin a bhrath.  

Ina theannta sin, i gcomhréir le hAirteagal 191(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh, baineann prionsabal an réamhchúraim le beartas comhshaoil an Aontais agus is é an 
cosc an rud is tábhachtaí. Is bearta coisctheacha cuimsitheacha agus éifeachtacha agus 
smachtbhannaí agus pionóis choiriúla athchomhairleacha agus comhréireacha iad díspreagthaí 
tábhachtacha in aghaidh na coireachta comhshaoil. Ba cheart d’údar an truaillithe íoc agus 
costais iomlána na díobhála don chomhshaol a rinneadh a sheasamh. Molann an rapóirtéir go 
n-íocfaidh údar an truaillithe fíneáil spriocdhírithe, rud a chuireann go páirteach leis na bearta 
coisctheacha. Fágann sin gur féidir cosc a chur ar choireanna comhshaoil eile nuair a dhéantar 
coir chomhshaoil amháin.

Tá sé tábhachtach freisin níos mó feasachta a mhúscailt ar an gcoireacht agus damáíste 
comhshaoil ar fud an domhain. Tá sé seo riachtanach toisc go gciallaíonn domhandú na 
ngíomhaíochtaí gnó gur féidir baint a bheith ag cuideachtaí atá bunaithe san Aontas le 
gníomhaíochtaí coiriúla lasmuigh de chríoch an Aontais. Tá sé ríthábhachtach béim a chur ar 
obair ghníomhach na Náisiún Aontaithe, amhail na hiarrachtaí maidir leis an gcreat dlí™hiúil 
a neartú trí sainhmhíniú ar ‘éiceaicíd’ a chur san áireamh. 

Tá muinín ag an Rapóirtéir gurb é an toradh a bheidh ar an Treoir seo, trí sheasamh láidir 
Pharlaimint na hEorpa, ná go ndéantar coireanna comhshaoil a chomhrac go héifeachtúil ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta, agus beidh an damáiste comhshaoil á 
chosc mar a bhí inmhianaithe agus go mbeidh cothroime iomaíochta á neartú do thionscal an 
Aontais.


