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RÉASÚNÚ GEARR

Leis an gComhaontú Glas don Eoraip ón gCoimisiún, leagtar amach straitéis nua fáis arb é is 
aidhm leis sochaí chothrom rathúil a dhéanamh den Aontas Eorpach, ina mbeidh geilleagar 
nua-aimseartha iomaíoch, atá tíosach ó thaobh acmhainní de nach mbeidh aon ghlan-
astaíochtaí gás ceaptha teasa ann faoi 2050 ar a dhéanaí, agus ina mbeidh an fás eacnamaíoch 
díchúpláilte ó úsáid acmhainní. Tá sé mar aidhm freisin leis an gComhaontú Glas don Eoraip 
caipiteal nádúrtha an Aontais a chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, agus sláinte agus 
folláine na saoránach a chosaint ar rioscaí agus tionchair a bhaineann leis an gcomhshaol. 

Sa chomhthéacs sin, tá sé d'aidhm ag an togra maidir leis an Dlí Aeráide Eorpach creat a 
bhunú chun an aeráidneodracht AE a bhaint amach. Fáiltíonn an Rapóirtéir roimh an togra seo 
ón gCoimisiún agus cuireann sé roinnt leasuithe ar aghaidh, lena bhféachtar leis an Rialachán 
maidir le Dlí Aeráide Eorpach a fheabhsú.

Ar bhonn níos nithiúla, ina dréacht-tuairim, bhí an Rapóirtéir:

 ag tabhairt aird chuí ar an éigeandáil aeráide agus chomhshaoil agus ag moladh dá bhrí 
sin gur cheart go mbainfeadh an tAontas aeráidneodracht amach faoi 2040, eadhon 
deich mbliana níos luaithe ná an spriocdháta a leagtar amach sa togra ón gCoimisiún; 

 á chur in iúl gur cheart go gcuirfeadh an t-aistriú difríochtaí agus míchothromaíochtaí 
réigiúnacha i gcuntas chun an t-aistriú a dhéanamh cóir agus sóisialta go cothrom 
chomh maith le cuimsitheach ar bhonn na críche de. Ní mór saoránaigh, réigiúin, 
ceantair uirbeacha agus tuaithe nó pobail a bheith ar áireamh san aistriú chun cuspóirí 
Chomhaontú Pháras, na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus an Comhaontú Glas 
don Eoraip a bhaint amach, trí bheartas nua um fhorbairt inbhuanaithe faoi 2040.

 á chur i bhfáth gur cheart go n-áireofaí go soiléir sa Dlí nua Aeráide an dáta le 
haghaidh breoslaí iontaise agus a bhfóirdheontais dhíreacha agus indíreacha a 
chéimniú amach chun geilleagar aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2040; á chur i 
bhfáth gur gá na breoslaí iontaise go léir a chéimniú amach chun méadú na teochta a 
theorannú go 1,5°C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch, lena bhféachfar leis an 
sprioc fhadtéarma teochta a leagtar amach in Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras a 
shaothrú;

 ag tabhairt dá aire a thábhachtaí atá sé comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus 
críochach a chur chun cinn chun na cuspóirí aeráidneodrachta a bhaint amach, atá, de 
réir na gConarthaí, i measc phríomhchuspóirí an Aontais, agus a leagann síos sprioc 
nua do 2030 de laghduithe 65% ar astaíochtaí i gcomparáid le 1990, sprioc atá níos 
uaillmhianaí i gcomparáid leis an gceann a chuimsítear i dtogra an Choimisiúin;

 á chur i bhfáth a thábhachtaí atá cur chuige comhtháite a bheith ann ar leibhéal an 
Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta, lena n-ullmhaítear beartais uile AE i dtreo an 
chuspóra AE aeráidneodrach a bhaint amach faoi 2040; 

 á thabhairt chun suntais a thábhachtaí atá sé do Bhallstáit spriocanna laghdaithe 
nithiúla a leagan síos lena mbunófar oibleagáidí follasacha a thacaíonn le 
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héifeachtúlacht fuinnimh, inacmhainneacht fuinnimh agus cinnteacht an tsoláthair;

 á chur in iúl go bhfuil oiriúnú ina phríomhchuid den fhreagairt dhomhanda 
fhadtéarmach ar an athrú aeráide, agus dá bhrí sin ag tabhairt dá aire go bhfuil gá le 
tacú le straitéisí oiriúnaithe náisiúnta cuimsitheacha agus comhaontuithe 
Comhpháirtíochta ar Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa a ailíniú leis 
an gcuspóir foriomlán aeráidneodracht AE a bhaint amach faoi 2040;

 á chur i bhfáth go bhfuil gá le sineirgí a chothú idir na Cistí Struchtúracha agus 
Infheistíochta Eorpacha agus cláir éagsúla an Aontais, mar an clár Fís Eorpach, chun 
tacú le teicneolaíochtaí nua agus réitigh nuálacha a thiocfaidh in ionad úsáid breoslaí 
iontaise; 

 á iarraidh go saothrófaí infheistíochtaí inbhuanaithe agus go gceanglófaí ar chistí SIE 
a úsáid le haghaidh soghluaisteacht inbhuanaithe, éicifhiontraithe agus bonneagar glas;

 ag tabhairt dá aire a thábhachtaí atá sé prionsabal na comhpháirtíochta agus ról na 
saoránach agus na bpobal maidir leis an gclaochlú a chur chun cinn ar an leibhéal 
lárnach, agus ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil; Ba cheart don Choimisiún oibriú le 
gach cuid den tsochaí chun iad a chumasú gníomhú chun go mbeidh sochaí 
aeráidneodrach agus aeráid-athléimneach ann.

Tar éis leagan síos na leasuithe agus tar éis na gcaibidlíochtaí leis na scath-rapóirtéirí, mhol an 
Rapóirtéir pacáiste leasuithe comhréitigh ar thacaigh tromlach de na Feisirí ón gCoiste leis. Sa 
phacáiste réitigh, atá glactha ag an gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach, comhaontaíodh an méid 
seo a leanas a chur i gcrích: 

 sprioc a leagan síos chun astaíochtaí a laghdú go glan-nialas faoi 2050 ar a dhéanaí ar 
leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal náisiúnta araon

 díonadh ar an athrú aeráide a chur san áireamh i ngach beartas chun an Ballstát aonair a 
chumasú chun an cuspóir aeráidneodrachta a bhaint amach agus, go mbainfear amach í go 
comhchoiteann mar thoradh ar sin

 sprioc 2030 laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí a leagan síos i gcomparáid le leibhéil 
1990

 measúnú tionchair socheacnamaíoch agus earnálach ó gCoimisiún ar sprioc 2030 a fháil 
faoi mhí Mheán Fómhair 2020

 measúnú a fháil faoi dheireadh 2021 ón gCoimisiún faoin gcaoi ar cheart leasú a 
dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais lena gcuirtear chun feidhme sprioc 2030 an Aontais, 
agus ar reachtaíocht an Aontais maidir le cistí agus ionstraimí

 údarú a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh sa mhéid a 
bhaineann leis an gconair is gá chun an cuspóir aeráidneodrachta a bhaint amach

 córas coiteann faisnéise an Aontais a chruthú, ag éascú malartú faisnéise agus dea-
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chleachtas

 béim a leagan ar an ngá le prionsabal na comhpháirtíochta a chomhlíonadh

 tábhacht an phrionsabail gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a thabhairt chun suntais

 an gá le céimniú amach breoslaí iontaise agus a bhfóirdheontais dhíreacha agus indíreacha 
a chur i bhfáth

 gnéithe fostaíochta agus sóisialta, dúshláin dhéimeagrafacha, an gá le comhaontuithe 
comhpháirteacha maidir le Cistí SIE a ailíniú leis an gcuspóir aeráidneodrachta, an 
sleabhcadh eacnamaíoch arb í paindéim COVID-19 ba chúis léi, agus an gá leis an 
mbochtaineacht fhuinnimh a chomhrac a chur san áireamh, i measc nithe eile.

Tá an tuairim chríochnaitheach sin mar thoradh ar dhianchaibidlíocht agus dian-
chomhréiteach. Cé go mb’fhearr leis an Rapóirtéir go mbeadh cur chuige níos misniúla ann 
agus spriocanna níos uaillmhianaí á leagan amach, ba mhaith léi buíochas a ghabháil leis na 
scath-rapóirtéirí ó na grúpaí polaitiúla eile. Iarann an Rapóirtéir ar an gCoiste um an 
gComhshaoil, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia dianmhachnamh a dhéanamh 
ar na leasuithe ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach agus tiomantas láidir an Choiste maidir le 
sprioc na haeráideneodrachta a chur san áireamh.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt Réigiúnach 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 
gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Margadh Glas Eorpach’1, 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 

(1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Margadh Glas Eorpach’1, 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 léi 
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freisin caipiteal nádúrtha an Aontais a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, 
agus sláinte agus folláine na saoránach a 
chosaint ar rioscaí agus tionchair a 
bhaineann leis an gcomhshaol. San am 
céanna, ní mór an t-aistriú sin a bheith cóir 
agus iniatach, gan duine ar bith a fhágáil 
chun deiridh.

freisin caipiteal nádúrtha agus 
bithéagsúlacht an Aontais a chosaint, a 
chaomhnú agus a fheabhsú, agus sláinte 
agus folláine na saoránach a chosaint ar 
rioscaí agus tionchair a bhaineann leis an 
gcomhshaol. San am céanna, ní mór an t-
aistriú sin a bheith cóir agus cuimsitheach, 
gan duine ar bith a fhágáil chun deiridh, 
lena n-áirítear saoránaigh, réigiúin, 
limistéir nó pobail uirbeacha agus 
thuaithe.

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

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

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
cuspóir cobhsaí fadtéarmach ann chun 
rannchuidiú leis an gclaochlú eacnamaíoch 
agus sochaíoch, poist agus fás agus chun 
go mbainfear amach Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, chomh 
maith le bogadh 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’).

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
cuspóir cobhsaí fadtéarmach ann ar ghlac 
na Ballstáit d’aonghuth léi chun 
rannchuidiú leis an gclaochlú eacnamaíoch 
agus sochaíoch, poist agus fás 
inbhuanaithe 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’).

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

aeráide an Aontais, na mBallstát agus na 
n-údarás réigiúnach agus áitiúil, ná 
daoine agus an pláinéad, leas, rathúnas, 
sláinte, talmhaíocht agus córais bhia, 
sláine na n-éiceachóras agus ár 
mbithéagsúlacht a chosaint ar bhagairt an 
athraithe aeráide, cothromaíocht idir an gá 
le forbairt agus na cuspóirí inbhuanaithe 
agus aeráide a bhunú, i gcomhthéacs chlár 
oibre 2030 maidir le forbairt inbhuanaithe, 
chun cuspóirí Chomhaontú Pháras a 
shaothrú, agus chun an rathúnas a 
uasmhéadú laistigh de theorainneacha an 
phláinéid agus chun an athléimneacht a 
uasmhéadú agus chun leochaileacht na 
gcríoch agus na sochaí i leith athrú aeráide 
a laghdú, agus aird á tabhairt ar an 
sleabhcadh eacnamaíoch arb í paindéim 
COVID-19 ba chúis leis.

Leasú 4

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 teastaíonn cur chuige comhtháite 
agus rannchuidiú ó gach earnáil 
eacnamaíoch, gealltanas comhréireach 
fadtéarmach faoi bhuiséad an Aontais, 
agus oiriúnú do shonraíochtaí earnálacha 
agus réigiúnacha chun an t-aistriú a 
dhéanamh inmharthana go 
heacnamaíoch, cóir agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de, le haird ar leith ar 
limistéir thuaithe, limistéir a ndéanann 
aistriú tionsclaíoch difear dóibh, agus 
réigiúin atá buailte ag an dídhaonrú 
amhail na réigiúin is faide ó thuaidh, 
réigiúin oileánacha, trasteorann agus 
sléibhtiúla mar aon leis na réigiúin is 
forimeallaí. Ba cheart an prionsabal gurb 
é údar an truaillithe a íocfaidh as a bheith 
ina ghné thábhachtach de sin. I bhfianaise 
a thábhachtaí atá táirgeadh agus tomhaltas 
fuinnimh maidir le hastaíochtaí gás ceaptha 
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teasa, is ríthábhachtach aistriú go córas 
fuinnimh slán, inbhuanaithe, inacmhainne 
agus díláraithe atá ag brath ar mhargadh 
inmheánach fuinnimh atá dea-fheidhmiúil. 
Sa chomhthéacs sin, ba cheart go 
dtabharfar dreasacht leis an gcreat rialála 
do tháirgeadh agus úsáid intíre agus 
eacnamaíoch fuinnimh ghlais agus ba 
cheart an gá lena chomhchuibhiú a chur 
san áireamh. Is spreagadh tábhachtach 
chun an cuspóir aeráidneodrachta a bhaint 
amach atá sa chlaochlú digiteach, sa 
nuálaíocht theicneolaíoch agus sa taighde 
agus forbairt, agus i gcéimniú amach 
breoslaí iontaise agus a bhfóirdheontas 
díreach agus indíreach.

Leasú 5

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 
dhomhanda a ardú agus an fhreagairt 
dhomhanda ar an athrú aeráide a neartú, trí 
úsáid a bhaint as na huirlisí uile atá ar fáil 
dó, an taidhleoireacht aeráide san áireamh.

(10) Tá sé d’fhreagracht ar an Aontas 
agus é ina cheannródaí ar an aistriú chuig 
an aeráidneodracht ceannaireacht a léiriú, 
ardchaighdeáin táirgthe comhshaoil a 
choinneáil, cuidiú leis an uaillmhian 
dhomhanda a ardú agus an fhreagairt 
dhomhanda ar an athrú aeráide a neartú, trí 
úsáid a bhaint as na huirlisí uile atá ar fáil 
dó, beartas trádála agus infheistíochta, 
bearta forbartha agus an taidhleoireacht 
aeráide san áireamh, gan forbairt 
eacnamaíoch an Aontais a chur i mbaol.

Leasú 6

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 

(12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag 
an Aontas cothromaíocht a bhaint amach 
idir astaíochtaí antrapaigineacha ar fud an 
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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.

gheilleagair agus aistrithe gás ceaptha teasa 
intíre, trí bhíthin réitigh nádúrtha agus 
teicneolaíocha, laistigh den Aontas faoi 
2050. Ba cheart do na Ballstáit uile agus a 
réigiúin 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, lena n-
áirítear díonadh aeráide a dhéanamh sna 
bearta uile agus seasamh tosaigh éagsúil 
gach Ballstát san aistriú fuinnimh a 
thabhairt san áireamh. Bearta ar leibhéal 
an Aontais, beidh siad sin ina gcuid 
thábhachtach de na bearta is gá chun an 
cuspóir sin a bhaint amach.

Leasú 7

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 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, trí chláir oiriúnaithe 
um an athrú aeráide a chur chun cinn ar 
fud an domhain, agus na cuspóirí a leagtar 
amach i gComhaontú Pháras á saothrú agus 
moltaí eolaíochta IPCC á leanúint aige.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Tá an t-oiriúnú ar cheann de 
phríomhghnéithe na freagartha domhanda 
fadtéarmaí ar an athrú aeráide. Dá bhrí sin, 
ba cheart do na Ballstáit agus don Aontas 

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

feabhas a chur ar a n-acmhainneacht 
oiriúnaitheachta, an athléimneacht a neartú 
agus leochaileacht i leith an athraithe 
aeráide a laghdú, mar a fhoráiltear faoi 
Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras, agus 
na comhthairbhí a bhaineann le beartais 
agus reachtaíocht forbartha agus 
comhtháthaithe comhshaoil eile a 
uasmhéadú, agus go háirithe an gá le 
comhaontuithe comhpháirtíochta faoi 
Chistí SIE a ailíniú leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta á chur san áireamh. Ba 
cheart do na Ballstáit straitéisí agus 
pleananna náisiúnta cuimsitheacha a 
ghlacadh maidir leis an oiriúnú i gcomhar 
le húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, le 
béim ar leith ar infheistíocht áitiúil agus 
ar chláir oideachais chun féin-tomhaltais 
agus comhtháthú fuinnimh inathnuaite a 
chur chun cinn agus éifeachtúlacht 
fuinnimh a fheabhsú, agus imthosca gach 
réigiún á gcur san áireamh. Ba cheart go 
mbeadh le straitéisí agus pleananna 
réigiúnacha agus áitiúla maidir leis an 
oiriúnú ag fáil tacaíocht ó Chistí SIE 
agus ba cheart iad a ailíniú leis an 
straitéis náisiúnta faoi seach.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Agus na bearta ábhartha á 
ndéanamh acu ar leibhéal an Aontais agus 
ar an leibhéal náisiúnta chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach, ba cheart 
do na Ballstáit, Parlaimint na hEorpa, an 
Chomhairle agus an Coimisiún rannchuidiú 
an aistrithe i dtaca le h aeráidneodracht 
chuig an méid seo a leanas a chur san 
áireamh: folláine na saoránach, rathúnas na 
sochaí agus iomaíochas an gheilleagair; 
slándáil agus inacmhainneacht fuinnimh 

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

iarmhéid na fostaíochta mar thoradh ar 
bhearta agus uas-sciliú agus athsciliú 
oibrithe agus a gcuimsiú sóisialta; 
riachtanais agus deiseanna maidir leis an 
oiriúnú in earnálacha eacnamaíocha 
éagsúla; slándáil inacmhainneacht agus 
neamhthuilleamaíocht fuinnimh agus bia, 
agus an gá atá leis an mbochtaineacht 
fuinnimh a chomhrac; cothroime agus 
dlúthpháirtíocht ar fud na mBallstát agus 
laistigh díobh i bhfianaise a gcumais 
eacnamúil agus a bhforbairt ó thaobh 
bonneagar de, a n-imthosca náisiúnta agus 
réigiúnacha, a n-éagothromaíochtaí 
réigiúnacha agus an ghá atá le cóineasú le 
himeacht ama; na dúshláin 
dhéimeagrafacha, nascacht agus 
comhtháthú réigiúnach; an gá an t-aistriú 
a dhéanamh cóir agus cothrom ó thaobh na 
sochaí de, chomh maith le cuimsitheach ó 
thaobh críche de, agus aird ar leith a 
thabhairt do limistéir thuaithe agus 
iargúlta a bhfuil dúshláin shóisialta agus 
eacnamaíocha suntasacha os a gcomhair; 
an gá atá le hinfheistíocht a dhéanamh i 
modhanna nuálacha táirgeachta, 
monaraíochta, taighde agus oideachais; 
an gá atá leis an ngeilleagar a aistriú de 
réir a chéile ó líneach go ciorclach; chun 
na geilleagair áitiúla a chur chun cinn; 
an fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 
fáil agus, go háirithe na torthaí arna 
dtuairisciú ag IPCC agus IPBES; an gá atá 
le rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide 
a chomhtháthú i gcinntí maidir le 
hinfheistíocht agus pleanáil, lena n-áirítear 
trí fhóirdheontais dhíreacha agus 
indíreacha do bhreoslaí iontaise a 
chéimniú amach, gan úsáid hidrigine 
glaise mar réiteach sealadach a chur as 
an áireamh; an gá atá le bearta 
infheistíochta inbhuanaithe a chruthú ar 
mhaithe le comhtháthú eacnamaíoch, 
sóisialta agus críochach, go háirithe do 
réigiúin oileánacha agus chósta atá 
leochaileach i leith an athraithe aeráide; 
an gá le stop a chur le caillteanas agus 
díghrádú foraoiseacha agus bainistíocht 
inbhuanaithe foraoise a chur chun cinn, 
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agus aird á tabhairt don ról 
ríthábhachtach atá acu mar chumhacht 
chobhsaíochta don aeráid. cost-
éifeachtacht agus neodracht na 
teicneolaíochta ó thaobh laghduithe agus 
aistrithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
bhaint amach agus athléimneacht críocha 
agus na sochaí a mhéadú; dul chun cinn le 
himeacht ama maidir le sláine an 
chomhshaoil agus an leibhéal uaillmhéine; 
an gá go mbeadh a luas féin ag réigiúin 
éagsúla i dtreo aeráidneodracht a bhaint 
amach, nach féidir a shocrú ach i ndiaidh 
measúnaithe tionchair chuimsithigh ina 
dtugtar san áireamh an tionchar ar 
fhorbairt, tionsclaíocht agus fostaíocht 
réigiúnach; dul chun cinn na nuálaíochta 
teicneolaíche agus fuinnimh ghlain; agus 
an gá le haistriú de réir a chéile ó 
pharaidím fáis go paraidím iarfháis agus 
forbartha inbhuanaithe.

Leasú 10

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 

(16) Chun an t-aistriú i dtaca le 
haeráidneodracht a bhaint amach, ní mór 
cur chuige comhtháite, athruithe a 
dhéanamh ar an speictream beartais 
iomlán, maoiniú uaillmhianach agus 
marthanach 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 
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atá ann cheana a choigeartú. féachaint an gá na rialacha atá ann cheana 
a choigeartú. Tá sé chomh tábhachtach 
céanna sineirgí a chothú idir na Cistí 
Struchtúracha agus Infheistíochta 
Eorpacha agus cláir éagsúla an Aontais, 
eadhon an clár Fís Eorpach, chun tacú le 
teicneolaíochtaí nua agus réitigh 
nuálacha a d’fhéadfadh teacht in ionad 
úsáid breoslaí iontaise.

Leasú 11

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 gComhairle1 agus iad 
sin á gcur san áireamh aige, athbhreithniú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann sé gur gá sprioc 2030 an Aontais 
a leasú, ba cheart dó tograí a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle chun an Rialachán seo a leasú 
de réir mar is iomchuí. Ina theannta sin, ba 

(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 lena ndéanfar an 
tionchar ar AE mar aon le gach Ballstát 
aonair a thomhas, 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 gComhairle1 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 agus cistiú 
comhréireacht a mholadh trí bhuiséad an 
Aontais chun an sprioc féideartha sin do 
2030 a bhaint amach. I gcás ina measann 
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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.

sé gur gá sprioc 2030 an Aontais a leasú, 
ba cheart dó tograí a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
chun an Rialachán seo a leasú de réir mar 
is iomchuí. Ina theannta sin, ba cheart don 
Choimisiún, faoin 31 Nollaig 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 65 
%i gcomparáid le 1990 a bhaint amach. Sa 
bhreis air sin, ba cheart dom Choimisiún 
a chur san áireamh freisin gur gá sprioc 
2040 a leagan síos, a luaithe is féidir, ina 
mbeidh laghduithe astaíochtaí i bhfad 
níos airde ann.

_________________ _________________
1 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).

1 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 12

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 

(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 tomhas 
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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 
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.

agus measúnú rialta a dhéanamh ar an dul 
chun cinn, agus na sonraí ábhartha go léir 
a chur ar fail don phobal agus breithniú a 
dhéanamh ar shonraíocht gach réimse. 
Más neamhleor an dul chun cinn 
comhchoiteann a dhéanfaidh na Ballstáit 
agus réigiúin 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 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 agus réigiúnacha 
ábhartha, agus moltaí a eisiúint agus 
tacaíocht theicniúil a sholáthar i gcás ina 
bhfaigheann sé go raibh caillteanas 
iomaíochais réigiúnaigh nó caillteanas 
post i earnálacha an gheilleagair de bharr 
bhearta an Aontais nó 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.

Leasú 13

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 

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

nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 
an fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 
fáil, lena n-áirítear tuarascála ó IPCC, agus 
measúnú tionchair socheacnamaíoch 
agus earnálach cuimsitheach ar aon 
sprioc nua a mholtar. I bhfianaise gur thug 
an Coimisiún gealltanas féachaint ar an 
gcaoi ar féidir leis an earnáil phoiblí 
Tacsanomaíocht an Aontais a úsáid i 
gcomhthéacs an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, ba cheart go n-áireofaí ansin 
faisnéis ar an infheistíocht atá inbhuanaithe 
ó thaobh an chomhshaoil de, ón Aontas 
agus ó na Ballstáit, atá comhsheasmhach le 
Rialachán (AE) 2020/... [An Rialachán 
maidir le Tacsanomaíocht] nuair a bheidh 
faisnéis den chineál sin ar fáil. Ba cheart 
don Choimisiún úsáid a bhaint as staitisticí 
agus sonraí Eorpacha i gcás ina mbeidh 
siad ar fáil agus grinnscrúdú saineolach a 
lorg. Ba cheart don Ghníomhaireacht 
Eorpach Chomhshaoil cuidiú leis an 
gCoimisiún, de réir mar is iomchuí agus i 
gcomhréir lena clár oibre bliantúil.

Leasú 14

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 na 
saoránaigh, réigiúin agus pobail agus 
oibreoirí eacnamaíocha 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 ar gach 
leibhéal, an leibhéal náisiúnta, 
réigiúnach agus áitiúil san áireamh, agus 
le comhpháirtithe sóisialta, lena n-áirítear 
ceardchumainn, agus rannpháirtíocht 
agus inrochtaineacht faisnéise a éascú do 
gach duine atá faoi mhíchumas. Ba cheart 
don Choimisiún, dá bhrí sin, i gcomhréir le 
prionsabal na comhpháirtíochta agus na 
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hurraime don chomhionannas inscne 
agus do phrionsabail an neamh-
idirdhealaithe, oibriú le gach cuid den 
tsochaí chun iad a chumasú agus a 
chumhachtú gníomhú i dtaca le sochaí 
aeráidneodrach agus aeráid-athléimneach, 
lena n-áirítear trí bhíthin Comhshocrú 
Aeráide Eorpach a sheoladh arb é is aidhm 
dó saoránaigh an Aontais agus 
geallsealbhóirí a spreagadh i dtaca le 
forbairt beartas aeráide ar leibhéal an 
Aontais trí phróiseas daonlathais 
mhachnamhaigh. Beidh an Comhshocrú 
Aeráide mar bhealach chun dea-
chleachtas a roinnt, nuálaíocht shóisialta 
a chothú agus tacaíocht airgeadais a 
thabhairt do thionscnaimh áitiúla nó do 
thionscnaimh an phobail.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn intuarthacht agus muinín a 
chur ar fáil do na gníomhairí eacnamaíocha 
uile, lena n-áirítear gnólachtaí, oibrithe, 
infheisteoirí agus tomhaltóirí, chun a 
áirithiú nach féidir dul siar ar an aistriú i 
dtaca le haeráidneodracht, a áirithiú go 
dtiocfaidh laghdú le himeacht ama agus 
chun cuidiú leis an measúnú ar 
chomhsheasmhacht beartas agus ar an dul 
chun cinn i dtaca leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta, ba cheart an chumhacht 
chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir 
le hAirteagal 290 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a 
tharmligean chuig an gCoimisiún chun 
conair a leagan amach le haghaidh 
laghduithe astaíochtaí glan-nialasacha gás 
ceaptha teasa a bhaint amach san Aontas 
faoi 2050. Tá sé tábhachtach, go háirithe, 
go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 

(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 agus go mbeidh 
sé cuimsitheach, cothrom ó thaobh na 
sochaí de agus in oiriúint don réadúlacht 
shocheacnamaíoch i ngach réigiún, chun 
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 mholadh le haghaidh laghduithe 
astaíochtaí glan-nialasacha gás ceaptha 
teasa a bhaint amach san Aontas faoi 2050 
ar a dhéanaí. Tá sé tábhachtach, go 
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leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr an 13 Aibreán 20161. 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.

háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 
oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar 
leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí 
na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 
maidir le Reachtóireacht Níos Fearr 1. 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.

_________________ _________________
1 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1. 1 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 22

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22) I gcomhréir le gealltanas an 
Choimisiúin do na prionsabail maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart 
iarracht a dhéanamh teacht ar 
chomhleanúnachas ionstraimí an Aontais 
maidir le laghduithe ar astaíochtaí gás 
ceaptha teasa. An córas tomhais ar an dul 
chun cinn maidir le haeráidneodracht a 
bhaint amach agus ar chomhsheasmhacht 
na mbeart a dhéantar leis an gcuspóir sin, 
ba cheart don chóras sin cur leis an gcreat 
rialachais a leagtar síos i 
Rialachán (AE) 2018/1999 agus a bheith 
comhsheasmhach leis. Go háirithe, ba 
cheart an córas tuairiscithe ar bhonn rialta 
agus seicheamhú mheasúnú agus 
ghníomhaíochtaí an Choimisiúin ar bhonn 
an tuairiscithe a ailíniú leis na ceanglais 
maidir le faisnéis a thíolacadh agus 

(22) I gcomhréir le gealltanas an 
Choimisiúin do na prionsabail maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr, ba cheart 
iarracht a dhéanamh teacht ar 
chomhleanúnachas  agus comhlántacht 
idir ionstraimí an Aontais maidir le 
laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa. 
An córas tomhais ar an dul chun cinn 
maidir le haeráidneodracht a bhaint amach 
agus ar chomhsheasmhacht na mbeart a 
dhéantar leis an gcuspóir sin, ba cheart don 
chóras sin cur leis an gcreat rialachais a 
leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/1999 
agus a bheith comhsheasmhach leis. Go 
háirithe, ba cheart an córas tuairiscithe ar 
bhonn rialta agus seicheamhú mheasúnú 
agus ghníomhaíochtaí an Choimisiúin ar 
bhonn an tuairiscithe a ailíniú leis na 
ceanglais maidir le faisnéis a thíolacadh 
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tuarascálacha a chur ar fáil ag na Ballstáit a 
leagtar síos i Rialachán (AE) 2018/1999. 
Dá bhrí sin ba cheart 
Rialachán (AE) 2018/1999 a leasú chun an 
cuspóir aeráidneodrachta a chur san 
áireamh sna forálacha ábhartha.

agus tuarascálacha a chur ar fáil ag na 
Ballstáit a leagtar síos i 
Rialachán (AE) 2018/1999. Dá bhrí sin ba 
cheart Rialachán (AE) 2018/1999 a leasú 
chun an cuspóir aeráidneodrachta a chur 
san áireamh sna forálacha ábhartha.

Leasú 17

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 
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,

(23) Dúshlán trasteorann atá san athrú 
aeráide de réir sainmhínithe agus ní mór 
gníomhaíocht comhordaithe a dhéanamh ar 
leibhéal an Aontais chun tacú le beartais 
náisiúnta agus réigiúnacha agus iad 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 ar a 
dhéanaí, 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 (‘CAE’). 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. De bhun 
phrionsabal an chomhair dhílis, mar a 
leagtar amach in Airteagal 4 CAE, tá an 
tAontas agus na Ballstáit cúnamh a 
thabhairt dá chéile chun cuspóirí an 
Rialacháin seo a bhaint amach, aon 
bhearta iomchuí a ghlacadh a eascraíonn 
as na cuspóirí agus moltaí a leagtar 
amach sa Rialachán seo agus staonadh ó 
aon bheart a d’fhéadfadh baint amach 
chuspóirí an Rialacháin seo a chur i 
mbaol,
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Leagtar amach sa Rialachán seo cuspóir 
ceangailteach maidir le haeráidneodracht 
san Aontas faoi 2050 ar a dhéanaí, ar 
ghlac na Ballstáit d’aonghuth léi, chun go 
saothrófaí an sprioc fhadtéarmach a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Chomhaontú 
Pháras, eadhon ardú na meánteochta 
domhanda a choinneáil i bhfad níos lú ná 
2 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch agus féachaint lena 
theorannú go 1,5°os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch, chomh maith le 
sreabha airgeadais a dhéanamh 
comhsheasmhach leis an bhforbairt 
aeráid-díonach, agus soláthraítear creat 
ann maidir le dul cinn a dhéanamh chun 
sprioc an oiriúnaithe dhomhanda a 
bhunaítear le Airteagal 7 de Chomhaontú 
Pháras a shaothrú.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2
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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 agus réigiúnach faoi seach, lena 
n-áirítear díonadh aeráide a dhéanamh 
sna bearta uile agus seasamh tosaigh 
éagsúil gach Ballstát san aistriú fuinnimh 
a thabhairt san áireamh, chun gur féidir 
cuspóir na haeráidneodrachta, a leagtar 
amach i mír 1 a bhaint amach ar bhonn an 
Bhallstáit aonair agus, mar thoradh air 
sin, ar bhonn comhchoiteann, agus an 
comhthéacs sóisialta, eacnamaíoch agus 
críochach mar aon leis an tábhacht a 
bhaineann le cothroime, dlúthpháirtíocht 
agus comhar dílis a chur chun cinn i 
measc na mBallstát agus a réigiúin á cur 
san áireamh.

Leasú 21

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 
measann an Coimisiún gur gá an sprioc sin 
a leasú, cuirfidh sé tograí faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 
de réir mar is iomchuí.

3. Faoi mhí Meán Fómhair 2020 agus 
tar éis dó measúnú tionchair 
socheacnamaíoch agus earnálach a 
dhéanamh, 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 sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990 a shocrú, agus 
cistiú comhréireacht a mholadh trí 
bhuiséad an Aontais chun an sprioc 
féideartha sin do 2030 a bhaint amach. I 
gcás ina measann an Coimisiún gur gá an 
sprioc sin a leasú, cuirfidh sé tograí faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle de réir mar is iomchuí.
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Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

4. Faoin 31 Nollaig 2021, déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar an méid ba ghá 
reachtaíocht an Aontais lena gcuirtear 
sprioc 2030 an Aontais, chomh maith le 
reachtaíocht Aontais maidir le cistí agus 
ionstraim, chun feidhme a leasú chun go 
bhféadfaí laghduithe 50 go 55% ar 
astaíochtaí i gcomparáid le leibhéil 1990 a 
bhaint amach agus chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach, agus 
breithniú a dhéanamh maidir leis na bearta 
is gá a dhéanamh, lena n-áirítear tograí 
reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir leis na 
Conarthaí.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

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 moladh i gcomhréir 
le mír 1 déanfaidh an Coimisiún an méid 
seo a leanas a bhreithniú:

Leasú 24

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 agus leas 
sóisialta an Aontais;
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Leasú 25

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) sleabhcadh eacnamaíoch atá ar 
siúl agus réamh-mheasta a chuireann 
fostaíocht, fás inbhuanaithe agus cuimsiú 
sóisialta i mbaol;

Leasú 26

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) an teicneolaíocht is fearr dá bhfuil 
ar fáil agus rochtain mhéadaithe uirthi 
sin, mar aon le dul chun cinn 
teicneolaíochta;

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(d) éifeachtúlacht fuinnimh, 
acmhainneacht fuinnimh, bochtaineacht 
fuinnimh agus cinnteacht soláthair, agus 
aird á tarraingt ar mheascán fuinnimh 
gach Ballstát;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) an gá atá le húsáid na mbreoslaí 
iontaise uile a chéimniú amach laistigh de 
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thréimhse ama atá comhsheasmhach leis 
an gcuspóir méadú na teochta a 
theorannú go 1,5 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch;

Leasú 29

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) na héifeachtaí ar an 
mbithéagsúlacht agus ar éiceachórais;

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) sábháilteacht bia, acmhainneacht 
bia agus cinnteacht soláthair;

Leasú 31

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, dlúthpháirtíocht agus 
comhar dílis idir na Ballstáit agus réigiúin 
agus laistigh díobh, agus comhtháthú 
sóisialta, eacnamaíoch agus críochach an 
Aontais a chur san áireamh;

Leasú 32

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta;

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta poiblí agus príobháideacha, 
lena n-áirítear riachtanais forbartha 
maidir le bonneagar;

Leasú 33

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(h) an gá atá ann aistriú atá cóir agus 
cothrom ó thaobh na sochaí de a áirithiú 
agus míchothromaíochtaí réigiúnacha a 
chur ina gceart;

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) an tiomantas do cheannaireacht 
dhomhanda maidir le haeráidneodracht;

Leasú 36

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

(jb) measúnú ar an lorg carbóin agus 
lorg uisce i gcaidreamh trádála le tríú 
tíortha.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 38

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, i gcomhar 
le réigiúin agus bardais, straitéisí agus 
pleananna a fhorbairt agus a chur chun 
feidhme ina leagtar síos spriocanna 
nithiúla maidir le laghdú agus lena n-
áirítear creata cuimsitheacha bainistíochta 
riosca, bunaithe ar bhunlínte láidre aeráide 
agus leochaileachta, ar dhul chun cinn agus 
ar mheasúnaithe tionchair, agus 
sonraíochtaí réigiúnacha á gcur san 
áireamh.

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(b) an dul chun cinn a dhéanfaidh na 
Ballstáit uile go comhchoiteann agus ina 
n-aonar maidir le hoiriúnú dá dtagraítear 
in Airteagal 4.

Leasú 41

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 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 
tagairt ina mheasúnú ar an dul chun cinn 
atá déanta ag na réigiúin agus na réigiúin 
chathrach i dtaca leis an oiriúnú dá 
dtagraítear in Airteagal 4 agus déanfaidh 
sé tagairt do threochláir earnála chun 
aistriú trédhearcach agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de a chur chun cinn i 
dtreo aeráidneodrachta.
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Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) leordhóthanacht bheartais an 
Aontais chun dul chun cinn maidir le 
hoiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

(b) leordhóthanacht bheartais agus 
chistiú an Aontais chun dul chun cinn 
maidir le hoiriúnú a áirithiú dá dtagraítear 
in Airteagal 4.

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar an measúnú dá dtagraítear i 
mír 1 agus an t-athbhreithniú dá 
dtagraítear i mír 2 bunaithe ar chóras 
coiteann faisnéise AE, a bheidh 
inrochtana don phobal, lena gcuimseofar 
an fhaisnéis a ghintear ag na 
gníomhaithe éagsúla atá rannpháirteach i 
gcuspóir na haeráidneodrachta a bhaint 
amach agus oiriúnú a chur chun cinn. 
Chun caighdeánú agus aonchineálacht 
faisnéise a áirithiú, sonraí a bhfuil sé 
éasca teacht orthu, atá inrochtana, idir-
inoibritheach agus in-athúsáidte a bheidh 
sa chóras coiteann faisnéise AE. 
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha 
tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 9 
chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí 
chóras coiteann faisnéise AE a bhunú 
agus trí na ceanglais maidir leis an 
bhfaisnéise agus na sonraí atá le 
háireamh sa chóras sin a leagan amach. 
Leis an gcóras sin, bainfear tairbhe as na 
deiseanna atá ann de bharr an digitithe 
agus teicneolaíochtaí nua.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
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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 an t-athbhreithniú 
dá dtagraítear i 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, nó go 
raibh caillteanas iomaíochais nó post i 
réigiúin shonracha de bharr bhearta an 
Aontais, 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).

Leasú 45

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) leordhóthanacht beartas náisiúnta 
ábhartha chun dul chun cinn maidir le 
hoiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4 agus imthosca atá lasmuigh de 
na Ballstáit a imríonn tionchar ar an dul 
chun cinn, lena n-áirítear cás force 
majeure.

Leasú 46

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 

Déanfaidh an Coimisiún conclúidí an 
mheasúnaithe sin, mar aon leis an 
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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.

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 
tagairt ina mheasúnú ar na bearta atá 
déanta ag riaracháin inniúla na réigiún 
agus na réigiún cathrach i dtaca leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) agus i dtaca leis 
an oiriúnú don athrú aeráide dá 
dtagraítear in Airteagal 4 chun aistriú 
trédhearcach agus cothrom ó thaobh na 
sochaí de a chur chun cinn i dtreo 
aeráidneodrachta.

Leasú 47

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 go 
poiblí.

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 nó a réigiún 
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, nó go raibh caillteanas 
iomaíochais nó post i réigiúin shonracha 
de bharr bhearta an Aontais, féadfaidh sé 
moltaí a eisiúint chuig an mBallstát sin. 
Déanfaidh an Coimisiún na moltaí sin a 
chur ar fáil go poiblí.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Beidh i gcóras coiteann faisnéise 
an Aontais dá dtagraítear in 
Airteagal 5(2), roinn ina mbeidh straitéisí, 
bearta agus dea-chleachtais san áireamh, 
chun cabhrú leis na bearta atá déanta ag 
Ballstáit a chomhchuibhiú le moltaí ón 
gCoimisiún.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tabharfaidh an Ballstát lena 
mbaineann aird chuí ar an moladh de 
mheon dlúthpháirtíochta idir Ballstáit agus 
an tAontas agus idir na Ballstáit;

(a) tabharfaidh an Ballstát lena 
mbaineann aird chuí ar an moladh de 
mheon dlúthpháirtíochta agus de chomhar 
dílis idir Ballstáit agus an tAontas, idir na 
Ballstáit agus idir an Ballstát lena 
mbaineann agus a réigiúin, ach amháin má 
tá agóidí cuí-réasúnaithe ag réigiún in 
aghaidh an dréachtmholta;

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) staitisticí agus sonraí réigiúnacha, 
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lena n-áirítear sonraí ó réigiúin 
chathrach; agus

Leasú 52

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 
measúnú tionchair socheacnamaíoch 
agus earnálach cuimsitheach; agus

Leasú 53

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Oibreoidh an Coimisiún le gach cuid den 
tsochaí chun iad a chumasú agus a 
chumhachtú gníomhú chun go mbeidh 
sochaí aeráidneodrach agus aeráid-
athléimneach ann. Déanfaidh an Coimisiún 
próiseas cuimsitheach inrochtana ar gach 
leibhéal, ar leibhéil náisiúnta, réigiúnacha 

I gcomhréir le prionsabal na 
comhpháirtíochta, oibreoidh an Coimisiún 
le gach cuid den tsochaí chun sineirgí a 
ráthú agus an malartú faisnéise agus 
ardú feasachta a neartú a bhfuil sé 
d’aidhm acu sochaí aeráidneodrach agus 
aeráid-athléimneach a bhaint amach. 
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agus áitiúla agus le comhpháirtithe 
sóisialta, na saoránaigh agus an tsochaí 
shibhialta chun dea-chleachtais a mhalartú 
agus chun gníomhaíochtaí a aithint lena 
gcuideofar le cuspóirí an Rialacháin sin a 
bhaint amach. Ina theannta sin, féadfaidh 
an Coimisiún leas a bhaint as an idirphlé il-
leibhéil maidir leis an aeráid agus an 
fuinneamh i gcomhréir le hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Déanfaidh an Coimisiún próiseas 
cuimsitheach, idirghníomhach agus 
inrochtana ar gach leibhéal, ar leibhéil 
náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla agus le 
comhpháirtithe sóisialta, ENRanna, na 
saoránaigh agus an tsochaí shibhialta, agus 
rannpháirtíocht leathan agus rochtain 
mhéadaithe ar fhaisnéis do gach duine 
atá faoi mhíchumas a áirithiú, chun dea-
chleachtais a mhalartú agus chun 
gníomhaíochtaí a aithint lena gcuideofar le 
cuspóirí an Rialacháin sin a bhaint amach. 
Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún 
leas a bhaint as an idirphlé il-leibhéil 
maidir leis an aeráid agus an fuinneamh a 
chuir na Ballstáit ar bun i gcomhréir le 
hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 55

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 11 Airteagal 11

Idirphlé il-leibhéil maidir leis an aeráid 
agus fuinneamh

Idirphlé il-leibhéil maidir leis an aeráid 
agus fuinneamh

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 
geallsealbhóirí ábhartha eile agus an pobal 
i gcoitinne in ann dul i ngleic go 
gníomhach le baint amach chuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../...[Dlí 
Aeráide] agus leis na 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 

Déanfaidh gach Ballstát idirphlé il-leibhéil 
a bhunú maidir leis an aeráid agus 
fuinneamh de bhun na rialacha náisiúnta 
ina mbeidh údaráis réigiúnacha agus 
áitiúla, an tsochaí shibhialta, lucht gnó, 
infheisteoirí, ceardchumainn agus 
geallsealbhóirí ábhartha eile agus an pobal 
i gcoitinne in ann dul i ngleic go 
gníomhach le baint amach chuspóir 
aeráidneodrachta an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 de Rialachán .../...[Dlí 
Aeráide] agus leis na 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 
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céanna ann cheana. Féadfar plé a 
dhéanamh ar phleananna fuinnimh agus 
aeráide náisiúnta comhtháite laistigh de 
chreat den sórt sin.’;

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 sórt sin.;
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