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RÉASÚNÚ GEARR

Tá sé dearbhaithe ag Parlaimint na hEorpa, mar aon le roinnt tíortha, údaráis áitiúla agus 
eolaithe, go bhfuil ár bpláinéad i ngleic le héigeandáil aeráide agus chomhshaoil. Chun athrú 
aeráide atá luathaithe agus dochúlaithe agus chun meathlú ollmhór ar an mbithéagsúlacht a 
sheachaint, tá gá le hastaíochtaí gás ceaptha teasa an domhain a laghdú go mear. Mar fhreagairt 
ar an dúshlán sin, rinne an Coimisiún Eorpach an Comhaontú Glas a thíolacadh, arb é is aidhm 
leis an Eoraip a bheith ar an gcéad ilchríoch aeráidneodrach faoi 2050, forbairt eacnamaíoch a 
bhaint amach agus urraim á tabhairt do theorainneacha nádúrtha an phláinéid, agus aistriú cóir 
nach ndéanfaidh aon duine nó aon áit a fhágáil ar lár á áirithiú aige. Cloch choirnéil den 
Chomhaontú Glas is ea an Dlí Aeráide, lena gcumhdaítear ina dhlí an cuspóir glan-neodrachta 
agus arb é atá mar bhunús do ghníomhaíocht uile an Aontais ar son na haeráide le linn na 
ndeicheanna de bhlianta atá amach romhainn.

Leagtar amach sa Dlí Aeráide an chonair ghinearálta maidir le laghduithe astaíochtaí an 
Aontais, ach, níl na spriocanna aeráide amhail atá molta ag an gCoimisiún i gcomhréir leis an 
bhfianaise eolaíoch is déanaí atá ar fáil. De réir thuarascáil bhearna astaíochtaí UNEP 20191, ní 
mór na hastaíochtaí a laghdú 7,6 faoin gcéad in aghaidh na bliana, ó 2020 ar aghaidh, chun go 
mbainfear amach spriocanna chomhaontú Pháras i leith téamh domhanda a theorannú go 1.5 C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Ba cheart go bhféadfadh AE aeráidneodracht a bhaint 
amach faoi 2040 ar a dhéanaí tríd an gcuspóir sin a shaothrú agus a sprioc do 2030 a ardú go 
65 faoin gcéad ar a laghad i gcomparáid le 1990.

Beidh gá lenár sochaí agus leis na hearnálacha eacnamaíocha uile athrú ó bhonn a dhéanamh 
chun aeráidneodracht a bhaint amach, go háirithe an earnáil iompair. Is í an earnáil iompair an 
t-astaíre is mó san Aontas Eorpach, arb ionann a hastaíochtaí agus 27 faoin gcéad d’astaíochtaí 
gás ceaptha teasa an Aontais. Thairis sin, is í an t-aon earnáil í a bhfuil a hastaíochtaí ag ardú 
go leanúnach ó 1990 i leith: in 2017, bhí na hastaíochtaí 28% faoin gcéad os cionn leibhéil 
1990. Níl na dúshláin a bhaineann leis an earnáil seo a athrú ó bhonn teoranta do bhóithre nó 
d’iarnród, ach áirítear leo freisin na hearnálacha iompair uisce intíre, eitlíochta agus muirí.

Is astaírí móra iad na hearnálacha eitlíochta agus muirí agus in 2017, ba iad a bhí freagrach as 
an ardú is mó ar an gcéatadán d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Mar sin féin, léirítear san anailís 
nach dtiocfaidh na laghduithe astaíochtaí is gá as na spriocanna domhanda reatha agus na bearta 
atá beartaithe ag an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus ag an Eagraíocht Eitlíochta 
Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO), agus go bhfuil gá le gníomhaíocht shuntasach bhreise chun 
glanastaíochtaí nialasacha a bhaint amach. Sin é an fáth a molann an Rapóirtéir gur cheart don 
Choimisiún tacar cuimsitheach reachtaíochta a thíolacadh chun a áirithiú go mbeidh na 
hearnálacha eitlíochta agus muirí ailínithe le cuspóirí an Dlí Aeráide. I gcás eitlíochta, tá an 
éifeacht fhoriomlán ar an aeráid i bhfad níos airde ná mar atá a cuid astaíochtaí gás ceaptha 
teasa. Dá bhrí sin, creideann an Rapóirtéir go bhfuil sé tábhachtach na héifeachtaí eitlíochta 
neamh-CO2 sin a chur le raon feidhme an rialacháin.

Áirítear freisin sa togra ón Rapóirtéir Painéal Eorpach ar an Athrú Aeráide (EPCC) a bhunú, 
painéal neamhspleách comhairleach eolaíoch maidir leis an athrú aeráide. Is é an ról atá ag 

1 Tuarascáil bhearna astaíochtaí UNEP, 2019: https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-
2019

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019
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EPCC ná faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar laghduithe eile ar 
éifeacht na haeráide san Aontas agus sna Ballstáit agus, i gcás inar gá, moltaí a dhéanamh i 
gcomhréir le cuspóir an Dlí Aeráide. Déanfaidh sé freisin, laistigh de shé mhí ar a dhéanaí tar 
éis gach stocáireamh domhanda de Chomhaontú Pháras a bheith tugtha chun críche, tuarascáil 
a fhoilsiú maidir le comhsheasmhacht chuspóirí aeráide an Aontais amhail a leagtar amach iad 
sa rialachán seo, agus é mar chuspóir ardú na teochta a theorannú go 1,5 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch.

Chun comhoiriúnacht reachtaíocht uile an Aontais Eorpaigh leis an gcuspóir neodracht aeráide 
a áirithiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na dréachtbhearta ar fad, lena n-áirítear tograí 
reachtacha agus tograí buiséid sula nglacfar iad. Molann an Rapóirtéir freisin go ndéanfaidh an 
Coimisiún measúnú ar gach reachtaíocht agus buiséad ábhartha de chuid AE atá cheana ann, 
agus más gá, modhnuithe a mholadh. Ar deireadh, molann an Rapóirtéir freisin go dtíolacfaidh 
an Coimisiún anailís chuimsitheach ar na fóirdheontais uile do bhreoslaí iontaise, idir dhíreach 
agus indíreach, i ngach Ballstát.

Gach bliain a mainníonn orainn beart a dhéanamh, tiocfaidh méadú ar an leibhéal deacrachta 
agus ardú ar na costais a bhaineann le hastaíochtaí a laghdú. Táimid anois an-chóngarach don 
sprioc 1.5° a shárú go buan, a mbeadh iarmhairtí ollmhóra sóisialta, eacnamaíocha agus 
comhshaoil ag baint leis. Tá Dlí Aeráide uaillmhianach as a leanfaidh bearta nithiúla ag teastáil 
uainn, má táimid i ndáiríre faoinár spriocanna aeráide a bhaint amach, ár n-éiceachórais a 
shábháil agus a thabhairt ar ais agus chun go mbeidh pláinéad ann do na glúnta atá ag teacht 
inár ndiaidh ar féidir maireachtáil a dhéanamh air. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht 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’19 , straitéis 

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

nua fáis a bhfuil sé mar aidhm aici an 
tAontas Eorpach a chlaochlú ina shochaí 
chóir rathúil, ag a bhfuil geilleagar nua-
aimseartha iomaíoch atá éifeachtúil ó 
thaobh acmhainní de, nach mbeidh aon 
ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa ann in 
2050, agus nach mbeidh an fás 
eacnamaíoch ceangailte a thuilleadh le 
húsáid acmhainní. Tá sé mar aidhm aige 
freisin caipiteal nádúrtha an Aontais a 
chosaint, a chaomhnú agus a fheabhsú, 
agus sláinte agus folláine na saoránach a 
chosaint ar rioscaí agus tionchair a 
bhaineann leis an gcomhshaol. San am 
céanna, ní mór an t-aistriú sin a bheith cóir 
agus cuimsitheach, gan duine ar bith a 
fhágáil chun deiridh, lena n-áirítear trí 
uas-sciliú agus athsciliú an lucht 
saothair.

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

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

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 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 mbeadh 
cuspóir seasta agus intuartha fadtéarmach 
ann chun rannchuidiú leis an gclaochlú 
eacnamaíoch agus sochaíoch, le poist agus 
leis an bhfás agus chun go mbainfear 
amach Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
na Náisiún Aontaithe agus, chomh maith 
leis sin, chun go mbainfear amach ar 
bhealach cóir agus cost-éifeachtúil an 
sprioc theochta go gcuirfí teorainn i bhfad 
faoi bhun 2°C os cionn leibhéil 
réamhthionsclaíocha leis an téamh 
domhanda, mar a leagtar amach i 
gComhaontú Pháras 2015 maidir leis an 
athrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil 
de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na 
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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 
aeráide an Aontais agus na mBallstát 
daoine agus an pláinéad, leas, rathúnas, 
sláinte, córais bhia, sláine na n-éiceachóras 
agus ár mbithéagsúlacht a chosaint ar 
bhagairt an athraithe aeráide, i 
gcomhthéacs chlár oibre 2030 maidir le 
forbairt inbhuanaithe, chun cuspóirí 
Chomhaontú Pháras a shaothrú agus chun 
an rathúnas a uasmhéadú laistigh de 
theorainneacha an phláinéid agus chun an 
athléimneacht a uasmhéadú agus chun 
leochaileacht na sochaí i leith athrú aeráide 
a laghdú.

(5) Is é is aidhm do ghníomhaíocht 
aeráide an Aontais agus na mBallstát 
daoine agus an pláinéad, leas, rathúnas, 
sláinte, 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 
rathúnas, fostaíocht agus cur chun cinn 
sóisialta a uasmhéadú laistigh de 
theorainneacha an phláinéid agus chun an 
athléimneacht a uasmhéadú agus chun 
leochaileacht na sochaí i leith athrú aeráide 
a laghdú.

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 

(6) Chun aeráidneodracht a bhaint 
amach éilítear ar gach earnáil eacnamaíoch 
rannchuidiú agus claochlú doimhin a 
dhéanamh orthu, lena n-áirítear an earnáil 
iompair, lena cuirtear i bhfeidhm, inter 
alia, an prionsabal “gurb é údar an 
truaillithe a íocfaidh as”, agus ba cheart 
don chlaochlú sin a shaincheapadh do 
shainiúlachtaí agus do ghnéithe gach 
earnáil. I bhfianaise a thábhachtaí atá 
táirgeadh agus tomhaltas fuinnimh maidir 
le hastaíochtaí gás ceaptha teasa, is 
ríthábhachtach an ní é aistriú go córas 
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forbairt. fuinnimh slán inbhuanaithe inacmhainne 
atá ag brath ar mhargadh inmheánach 
fuinnimh atá dea-fheidhmiúil. Is spreagadh 
fíor-riachtanach chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach atá sa 
chlaochlú digiteach, sa nuálaíocht 
theicneolaíoch agus sa taighde agus 
forbairt.

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) Is dúshlán domhanda é an t-athrú 
aeráide ina éilítear comhar idirnáisiúnta. 
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, 
agus ar bhonn dlúthpháirtíochta agus 
freagrachta idirnáisiúnta.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10a) Ba cheart an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach ar an 
leibhéal Eorpach, machaire comhréidh 
agus iomaíochas a áirithiú, lena n-
áirítear sásra um choigeartú carbóin atá 
comhoiriúnach leis an Eagraíocht 
Dhomhanda Trádála a fhorbairt agus an 
Conradh um Chairt Fuinnimh a 
athchaibidliú chun infheistíocht fuinnimh 
inbhuanaithe a chur chun cinn.
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Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

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

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

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

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

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

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



AD\1209977GA.docx 9/45 PE650.613v02-00

GA

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(12) Ba cheart é a bheith mar aidhm ag 
an Aontas cothromaíocht a bhaint amach 
idir astaíochtaí antrapaigineacha ar fud an 
gheilleagair agus aistrithe gás ceaptha teasa 
intíre, trí bhíthin réitigh nádúrtha agus 
teicneolaíocha, laistigh den Aontas agus ar 
leibhéal na mBallstát aonair a luaithe 
agus is féidir agus faoi 2050 ar a dhéanaí. 
Ba cheart do na Ballstáit uile cuspóir 
aeráidneodrachta 2050 an Aontais a 
shaothrú i dteannta a chéile agus ina n-
aonar, agus ba cheart do na Ballstáit, do 
Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle 
agus don Choimisiún na bearta is gá a 
dhéanamh chun go bhféadfar é sin a bhaint 
amach. Beidh bearta ar leibhéal an Aontais 
agus ar an leibhéal náisiúnta ina gcuid 
thábhachtach de na bearta is gá chun an 
cuspóir a bhaint amach. Tar éis 2050, ba 
cheart don Aontas agus do na Ballstáit 
uile leanúint de bheith ag laghdú 
astaíochtaí chun a áirithiú go mbeidh 
aistrithe gás ceaptha teasa níos mó ná na 
hastaíochtaí.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ba cheart don Aontas leanúint dá 
iarrachtaí geilleagar ciorclach a chur 
chun cinn agus tuilleadh tacaíochta a 
thabhairt do roghanna réiteach in-
athnuaite is féidir a chur in ionad táirgí 
agus ábhar atá bunaithe ar bhreosla 
iontaise.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 11

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 
agus bia; cothroime agus dlúthpháirtíocht 
ar fud na mBallstát agus laistigh díobh i 
bhfianaise a gcumas eacnamúil, a n-

(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, 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 agus inbhuanaitheacht 
fhadtéarmach an gheilleagair; slándáil 
agus inacmhainneacht fuinnimh agus bia; 
an staid shonrach, feidhmíocht aeráide 
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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 an chomhshaoil agus an 
leibhéal uaillmhéine.

agus gnéithe na n-earnálacha 
eacnamaíocha éagsúla lena mbaineann, 
lena n-áirítear iompar agus 
soghluaisteacht; cothroime agus 
dlúthpháirtíocht ar fud na mBallstát agus 
laistigh díobh i bhfianaise a gcumas 
eacnamúil, a n-imthosca náisiúnta agus an 
ghá atá le cóineasú le himeacht ama; an gá 
le tionchar sóisialta féideartha na 
mbeartas sa todhchaí a chur san áireamh, 
lena ndéantar an t-aistriú cóir agus 
cothrom ó thaobh na sochaí de, gan duine 
ar bith ar fhágáil chun deiridh; an gá le 
faisnéis inrochtana, iontaofa agus 
chruinn maidir le feidhmíocht 
chomhshaoil chun go mbeidh saoránaigh 
in ann roghanna níos inbhuanaithe agus 
níos neamhdhíobhálaí don aeráid a 
dhéanamh; 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-
éifeachtúlacht agus prionsabal na 
neodrachta teicneolaíche 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 an 
chomhshaoil agus an leibhéal uaillmhéine. 
Is sainghnéithe na hearnála iompair iad 
infheistíochtaí fadtéarmacha. Is 
bunriachtanach an gá atá le creat 
airgeadais cobhsaí, intuartha agus fónta 
san earnáil sin chun infheistíochtaí 
inbhuanaithe agus iontaofacht 
d’infheisteoirí a ráthú, go háirithe trí 
fheiniméan na sócmhainní tréigthe a 
sheachaint, go háirithe d’infheistíochtaí i 
mbonneagair le héifeacht láidir 
gaibhnithe.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17
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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 gComhairle agus iad sin 
á gcur san áireamh aige, athbhreithniú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 50 go 55 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann sé gur gá sprioc 2030 an Aontais 
a leasú, ba cheart dó tograí a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle chun an Rialachán seo a leasú 
de réir mar is iomchuí. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún, faoin 
30 Meitheamh 2021, measúnú a dhéanamh 
ar an gcaoi a mbeadh gá le leasú a 
dhéanamh ar reachtaíocht an Aontais lena 
gcuirtear an sprioc sin chun feidhme chun 
laghduithe ar astaíochtaí 50 go 55 % i 
gcomparáid le 1990 a bhaint amach.

(17) Chuir an Coimisiún in iúl sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 
Eoraip’, go bhfuil rún aige measúnú a 
dhéanamh ar sprioc an Aontais um laghdú 
gás ceaptha teasa do 2030 a mhéadú chun a 
áirithiú go bhfuil sí i gcomhréir leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta do 2050. Sa 
Teachtaireacht sin, chuir an Coimisiún i 
bhfáth gur cheart do bheartais uile an 
Aontais rannchuidiú leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta agus gur cheart do na 
hearnálacha uile a bheith rannpháirteach 
ann. Faoi mhí Meán Fómhair 2020, ba 
cheart don Choimisiún, bunaithe ar 
mheasúnú tionchair cuimsitheach agus an 
anailís a dhéanfaidh sé ar na pleananna 
comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide 
arna gcur chuig an gCoimisiún i gcomhréir 
le Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle36 agus iad 
sin á gcur san áireamh aige, athbhreithniú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid agus féachaint ar 
roghanna maidir le sprioc nua 2030 
laghduithe 55 % ar a laghad ar astaíochtaí 
i gcomparáid le leibhéil 1990. I gcás ina 
measann sé gur gá sprioc 2030 an Aontais 
a leasú, ba cheart dó tograí a chur faoi 
bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle chun an Rialachán seo a leasú 
de réir mar is iomchuí. Ina theannta sin, ba 
cheart don Choimisiún, faoi 
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 
na laghduithe sin ar astaíochtaí a bhaint 
amach. Faoi 30 Meán Fómhair 2025, ba 
cheart don Choimisiún, i bhfianaise na 
fianaise eolaíche is déanaí agus 
buanaithe ar mheasúnú tionchair 
cuimsitheach, féachaint ar roghanna 
chun sprioc uaillmhianach 2040 an 
Aontais a shocrú maidir le laghduithe ar 
astaíochtaí i gcomparáid le 1990.
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__________________ __________________
36 Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an 
Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta 
Aeráide, lena leasaítear Rialacháin (CE) 
Uimh. 663/2009 agus (CE) 
Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Treoracha 94/22/CE, 
98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 
2010/31/AE, 2012/27/AE agus 
2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus 
Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE) 
Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 328, 
21.12.2018, lch. 1).

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

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17a) Ba cheart don Choimisiún 
riachtanais fostaíochta a mheasúnú, lena 
n-áirítear riachtanais oideachais agus 
oiliúna, forbairt an gheilleagair agus 
bunú aistrithe chothroim agus chóir.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Lena áirithiú go leanfaidh an 
tAontas agus na Ballstáit ar a mbóthar 
chun an cuspóir aeráidneodrachta agus an 
dul chun cinn maidir le hoiriúnú a bhaint 
amach ba cheart don Choimisiún measúnú 
rialta a dhéanamh ar an dul chun cinn. Más 

(18) Chun a áirithiú go mbeidh an 
tAontas agus na Ballstáit uile ar an 
mbóthar ceart i gcónaí i dtaca leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta agus an dul 
chun cinn maidir le hoiriúnú a bhaint 
amach, ba cheart don Choimisiún measúnú 
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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.

rialta a dhéanamh ar an dul chun cinn atá 
déanta. Más neamhleor an dul chun cinn 
comhchoiteann agus aonair 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 oiriúnaitheach a fheabhsú, 
an athléimneacht agus athghiniúint na n-
éiceachóras 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 nach 
leordhóthanach iad chun an cumas 
oiriúnaitheach a fheabhsú, an 
athléimneacht agus athghiniúint na n-
éiceachóras a threisiú agus an 
leochaileacht i leith an athraithe aeráide a 
laghdú. I gcás ina mainníonn Ballstát go 
seasta aghaidh a thabhairt ar mholtaí an 
Choimisiúin, ba cheart don Choimisiún 
na bearta is gá a dhéanamh i gcomhréir 
leis na Conarthaí.

Leasú 15

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) Chun a áirithiú go ndéanfar 
measúnú oibiachtúil agus láidir, bunaithe 
ar na torthaí eolaíocha, teicniúla agus 
socheacnamaíocha is déanaí, agus ina 
mbainfear úsáid as raon leathan saineolais 
neamhspleách, ba cheart don Choimisiún a 
mheasúnú a bhunú ar fhaisnéis ábhartha 
lena n-áirítear faisnéis arna cur isteach 
agus arna tuairisciú ag na Ballstáit, 
tuarascálacha ón nGníomhaireacht Eorpach 
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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 rannchuidiú leis an 
gCoimisiún, de réir mar is iomchuí agus i 
gcomhréir lena clár oibre bliantúil.

Chomhshaoil, an fhianaise eolaíoch is fearr 
dá bhfuil ar fáil, lena n-áirítear tuarascála ó 
IPCC agus an stocáireamh is déanaí i 
gcomhréir le hAirteagal 14 de Chonradh 
Pháras. I bhfianaise gur thug an Coimisiún 
gealltanas i leith féachaint ar an gcaoi ar 
féidir leis an earnáil phoiblí 
tacsanomaíocht an Aontais a úsáid i 
gcomhthéacs an Chomhaontaithe Ghlais 
don Eoraip, ba cheart go n-áireofaí ansin 
faisnéis ar 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 cúnamh a thabhairt 
don Choimisiún, de réir mar is iomchuí 
agus i gcomhréir lena clár oibre bliantúil.

Leasú 16

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 chun an claochlú i dtaca leis an 
aeráidneodracht a chur chun cinn, ba cheart 
rannpháirtíocht láidir phoiblí agus 
shóisialta maidir leis an ngníomhú ar son 
na haeráide a éascú. Ba cheart don 
Choimisiún, dá bhrí sin, oibriú le gach cuid 
den tsochaí, lena n-áirítear saoránaigh, 
comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta, an tsochaí shibhialta, an pobal 
eolaíoch, agus údaráis áitiúla agus 
réigiúnacha, 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.
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Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) D’fhonn intuarthacht agus muinín a 
chur ar fáil do na gníomhairí eacnamaíocha 
uile, lena n-áirítear gnólachtaí, oibrithe, 
infheisteoirí agus tomhaltóirí, chun a 
áirithiú nach féidir dul siar ar an aistriú i 
dtaca le haeráidneodracht, a áirithiú go 
dtiocfaidh laghdú le himeacht ama agus 
chun cuidiú leis an measúnú ar 
chomhsheasmhacht beartas agus ar an 
dul chun cinn i dtaca leis an gcuspóir 
aeráidneodrachta, ba cheart an 
chumhacht chun gníomhartha a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh a tharmligean chuig an 
gCoimisiún chun conair a leagan amach 
le haghaidh laghduithe astaíochtaí glan-
nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint 
amach san Aontas faoi 2050. Tá sé 
tábhachtach, go háirithe, go rachadh an 
Coimisiún i mbun comhairliúcháin 
iomchuí le linn a chuid oibre 
ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal 
na saineolaithe, agus go ndéanfaí na 
comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na 
prionsabail a leagtar síos i gComhaontú 
Idirinstitiúideach maidir le 
Reachtóireacht Níos Fearr an 
13 Aibreán 201637 . Go sonrach, chun 
rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú 
na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, 
faigheann Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle na doiciméid uile ag an am 
céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, 
agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid 
saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí 
saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag 
déileáil le hullmhú na ngníomhartha 
tarmligthe.

(21) Chun cuspóirí an Rialacháin seo a 
bhaint amach ar bhealach cost-
éifeachtúil, is ríthábhachtach intuarthacht, 
cobhsaíocht agus muinín a sholáthar do 
ghníomhartha eacnamaíocha uile lena 
mbaineann, lena n-áirítear gnólachtaí, 
oibrithe, infheisteoirí agus tomhaltóirí.



AD\1209977GA.docx 17/45 PE650.613v02-00

GA

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

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Tugann an Coimisiún chun 
suntais, ina Theachtaireacht ‘Comhaontú 
Glas don Eoraip’1a an gá le dlús a chur 
leis an aistriú chuig soghluaisteacht 
inbhuanaithe agus chliste mar bheartas 
tosaíochta chuig aeráidneodracht. Chun 
an t-aistriú chuig soghluaisteacht 
inbhuanaithe agus chliste a áirithiú, tá sé 
léirithe ag an gCoimisiún go nglacfaidh 
sé straitéis chuimsitheach maidir le 
soghluaisteacht inbhuanaithe agus chliste 
in 2020 le bearta uaillmhianacha dírithe 
ar CO2 agus astaíochtaí truailleán thar na 
modhanna iompair uile a laghdú go 
suntasach, lena n-áirítear trí bhorradh a 
chur faoi ghlacadh feithiclí glana agus 
breoslaí malartacha do bhreoslaí bóthair, 
muirí agus eitlíochta, sciar modhanna 
iompair níos inbhuanaithe a mhéadú 
amhail iarnród agus uiscebhealaí intíre, 
agus éifeachtúlacht thar an gcóras 
iompair iomlán a fheabhsú, roghanna 
tomhaltóra níos inbhuanaithe agus dea-
chleachtais astaíochta ísle a dhreasú, 
agus infheistiú i réitigh astaíochtaí ísle 
agus nialasacha, lena n-áirítear 
bonneagar.
__________________
1a Teachtaireacht ón gCoimisiún - An 
Comhaontú Glas don Eoraip, 
COM(2019)0640

Leasú 19
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23b) Is ríthábhachtach córas iompair 
atá cáilíochtúil agus éifeachtach 
d’fheidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh agus do cháilíocht saoil na 
saoránach agus saoirse chun taistil acu. 
Leis sin, déantar forbairt eacnamaíoch 
agus cruthú phost a chumasú. Mar sin 
féin, ní mór d’iompar a bheith 
inbhuanaithe i bhfianaise na ndúshlán 
nua a bhfuil aghaidh le tabhairt orthu. Is 
é an t-iompar is cúis le ar a laghad aon 
cheathrú d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 
an Aontais. Cé go bhfuil dul chun cinn 
tábhachtach déanta chun lorg carbóin na 
hearnála iompair a laghdú, lena n-
áirítear trí éifeachtúlacht breosla a 
fheabhsú, úsáid na mbreoslaí iompair 
inbhuanaithe a mhéadú, plódú a laghdú, 
iompar a aistriú chuig modhanna iompair 
le níos lú truaillithe nó atá ag 
comhlíonadh le caighdeáin astaíochtaí 
níos déine, níl an laghdú ceánna ó thaobh 
astaíochtaí de feicthe ag an earnáil 
iompair agus atá feicthe ag earnálacha 
eile. Beidh ar gach modh iompair 
rannchuidiú le dícharbónú na hearnála 
iompair i gcomhréir leis an gcuspóir 
geilleagar atá neodrach ó thaobh na 
haeráide de a bhaint amach, ina bhfuil 
laghdú 90% in astaíochtaí iompair faoi 
2050 de dhíth. Le laghdú astaíochtaí 
uaillmhianach den sórt sin, éilítear ar 
aistriú cuimsitheach den earnáil iompair 
iomlán chuig soghluaisteacht 
inbhuanaithe astaíochtaí nialasacha. San 
aistriú sin, tá ról áirithe ag na 
hearnálacha eitlíochta agus muirí, i 
bhfianaise an mhéadaithe shuntasaigh 
atá tuartha ina n-astaíochtaí go dtí 2050 
agus a gcarachtair idirnáisiúnta láidir. Ba 
cheart don Choimisiún, faoi 2021 ar a 
dhéanaí, straitéis le tacar cuimsitheach de 
bhearta a thíolacadh chun a áirithiú go 
bhfuil na modhanna iompair uile, agus go 
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háirithe iompar muirí, eitlíochta agus de 
bóthar idirnáisiúnta, ag rannchuidiú a 
gcion dlite don chuspóir 
aeráidneodrachta.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23c) D’fhéadfadh ról lárnach a bheith 
ag bonneagar iompair maidir le dlús a 
chur leis an gclaochlú do 
shoghluaisteacht inbhuanaithe agus 
chliste trí fhreastal ar aistriú módúil 
chuig modhanna iompair níos 
inbhuanaithe, go háirithe d’iompar 
lastais. San am céanna, d’fhéadfadh 
damáistí bonneagair, suaití oibríochtúla, 
brúnna ar chumas slabhra soláthair agus 
ar éifeachtúlacht a bheith mar thoradh ar 
eachtraí athraithe aeráide amhail ardú na 
leibhéal uisce, dálaí aimsire as cuimse, 
triomach agus ardú teochtaí, agus, mar 
thoradh air sin, d’fhéadfadh impleacht 
dhiúltach a bheith ann don 
soghluaisteacht Eorpach. Dá bhrí sin, tá 
críochnú chroíghréasáin na nGréasán 
Tras-Eorpach Iompair (TEN-T) faoi 2030 
agus críochnú an ghréasáin 
chomhlántaigh TEN-T faoi 2040 
ríthábhachtach, agus oibleagáidí a leagtar 
amach i ndlí an Aontais á gcur san 
áireamh maidir le haghaidh a thabhairt 
ar astaíochtaí gás ceaptha teasa na 
dtionscadal i rith a saolré ar fad. Thairis 
sin, ba cheart don Choimisiún breithniú 
ar chreat reachtach a mholadh chun 
bainistíocht riosca, athléimneacht agus 
oiriúnú aeráide de bhonneagar iompair a 
mhéadú.

Leasú 21
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23d) Ba cheart go mbeadh nascacht an 
ghréasáin iarnróid Eorpaigh, go háirithe 
na naisc idirnáisiúnta, chun iompar 
paisinéirí d’iarnród a dhéanamh níos 
tarraingtí do thaisteal meán-achair agus 
fad-achair agus feabhsuithe don chumas 
iarnród agus uiscebhealaí intíre do lastas 
a bheith ag croílár ghníomhaíocht 
reachtach an Aontais.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23e) Tá sé tábhachtach a áirithiú go 
bhfuil infheistíochtaí leordhóthanacha i 
mbonneagar iomchuí a fhorbairt do 
shoghluaisteacht astaíochtaí ísle, lena n-
áirítear ardáin idirmhódúlacha agus ról 
na Saoráide um Chónascadh na hEorpa 
(SCE) a atreisiú ó thaobh an t-aistriú 
chuig soghluaisteacht chliste, 
inbhuanaithe agus shábháilte san Aontais 
a thacú.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23f) I gcomhréir le hiarrachtaí an 
Aontais chun iompar de bhóthar a aistriú 
go hiarnród chun an modh iompair is 
éifeachtúla ó thaobh CO2 de a chur chun 
tosaigh agus ag breithniú ar Bhliain 
Eorpach an Iarnróid atá le teacht in 2021, 
ba cheart béim reachtach ar leith a chur 
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ar fhíor-Limistéar Eorpach Aonair 
Iarnróid a chruthú trí ualaí riaracháin 
agus reachtaíocht náisiúnta chosantach 
uile a bhaint faoi 2024.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23g) Chun an cuspóir aeráidneodrachta 
a bhaint amach faoi 2050 mar a leagtar 
amach i gComhaontú Glas don Eoraip, ba 
cheart don Choimisiún, freisin, an 
reachtaíocht shonrach maidir le 
caighdeáin feidhmíochta maidir le 
hastaíochtaí CO2 do ghluaisteáin, 
veaineanna agus trucailí a neartú, bearta 
sonracha a sholáthar chun bealach a 
réiteach do leictriú an iompair de 
bhóthar, agus tionscnaimh a dhéanamh 
chun cur le táirgeadh agus úsáid breoslaí 
malartacha inbhuanaithe.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23h) Thug Parlaimint na hEorpa chun 
suntais nach n-éireodh leis na spriocanna 
agus na bearta domhanda atá á mbeartú 
faoi láthair ag an Eagraíocht Mhuirí 
Idirnáisiúnta agus ag an Eagraíocht 
Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, fiú dá 
gcuirfí chun feidhme ina n-iomláine iad, 
na laghduithe ar astaíochtaí a bhfuil gá 
leo a bhaint amach, agus gur gá 
gníomhaíocht shuntasach bhreise a 
dhéanamh ar an leibhéal Eorpach agus 
ar an leibhéal domhanda i gcomhréir leis 
an gcuspóir atá ann ar fud an 
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gheilleagair maidir le glanastaíochtaí 
nialasacha gás ceaptha teasa1a.
__________________
1a Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
28 Samhain 2019 maidir le Comhdháil na 
Náisiún Aontaithe 2019 maidir leis an 
Athrú Aeráide i Maidrid, an Spáinn 
(COP25) (2019/2712(RSP)).

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23i) Ba cheart do ghníomhaireachtaí 
ábhartha uile an Aontais i réimse an 
iompair rannchuidiú d’aistriú na 
hearnála iompair chuig aeráidneodracht. 
Chuige sin, i gcomhréir le hAirteagal 87 
de Rialachán 20118/1139 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle1a, tugadh 
sainordú do Ghníomhaireacht 
Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais 
Eorpaigh (EASA) an Tuarascáil 
Chomhshaoil don Eitlíocht Eorpach i 
dtaca le stádas chaomhnú an 
chomhshaoil agus an bhaint atá aige le 
heitlíocht shibhialta san Aontas a fhoilsiú 
agus ina bhfuil moltaí chun aghaidh a 
thabhairt ar an mbearna idir feidhmíocht 
chomhshaoil earnáil eitlíochta na hEorpa 
agus na cuspóirí aeráidneodrachta. 
Thairis sin, tá treoirthionscadal bunaithe 
ag an Aontais chun clár maidir le lipéad 
comhshaoil a fhorbairt, lena gcuirtear ar 
fáil faisnéis atá inrochtana go héasca, 
iontaofa agus neamhspleách maidir le 
feidhmíocht aeráide na heitlíochta do 
phaisinéirí, don phobal i gcoitinne agus 
do ghníomhartha eile, lena n-áirítear 
infheisteoirí príobháideacha agus poiblí. 
De thoradh Airteagal 30(4) de Threoir 
2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle1b, tugadh sainordú 
do EASA staidéar a dhéanamh chun 
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aghaidh a thabhairt ar na forbairtí 
eolaíocha is déanaí a bhaineann le 
hastaíochtaí eitlíochta neamh-CO2 as a 
dtagann tionchair aeráide ag airde, lena 
n-áirítear saincheisteanna amhail foirmiú 
conairí comhdhlúthaithe, a n-éabhlóid go 
scamaill chiorrais, chomh maith le 
héifeachtaí díreacha aerasól sulfáite agus 
súiche. Ba cheart don staidéar a fhoilsiú 
agus a tharchur go Parlaimint na hEorpa 
agus go dtí an Chomhairle gan mhoill 
agus ag tabhairt chun suntais na bearta 
teicniúla agus oibríochtúla chun aghaidh 
a thabhairt ar an tsaincheist.
__________________
1a Rialachán (AE) 2018/1139 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le 
rialacha comhchoiteanna i réimse na 
heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear 
Gníomhaireacht Sábháilteachta 
Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, 
Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, 
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, 
Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus 
Treoir 2014/30/AE agus 
Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-
aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) 
Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle agus 
Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón 
gComhairle (IO L 212, 22.8.2018, lch. 1). 
1b Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 13 
Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear 
scéim i ndáil le trádáil lamháltas i 
gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa 
laistigh den Chomhphobal agus lena 
leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle 
(IO 275, 25.10.2003, lch. 32).

Leasú 27
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Togra le haghaidh Rialacháin
Aithris 23 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23j) Bhí tionchar nach raibh a leithéid 
riamh cheana ann ag paindéim COVID-
19 ar an tsochaí agus ar an ngeilleagar. 
Ba cheart aird chuí a thabhairt ar an 
éifeacht atá ag toradh na paindéime ar 
earnálacha ar leith. Ar an láimh eile, is 
deis uathúil atá sa téarnamh 
eacnamaíoch chun dlús a chur leis an 
aistriú ionsar aeráidneodracht trí 
thosaíocht a thabhairt d’infheistíochtaí i 
ndícharbhónú agus i dteicneolaíochtaí 
inbhuanaithe.

Leasú 28

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Leagtar amach sa Rialachán seo cuspóir 
ceangailteach maidir le haeráidneodracht 
san Aontas agus do Bhallstáit a luaithe 
agus is féidir agus é sin a bheith ann faoi 
2050 ar a dhéanaí chun an sprioc 
fhadtéarmach teochta a leagtar amach in 
Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras a 
shaothrú, agus déantar foráil ann maidir le 
dul chun cinn chun sprioc an oiriúnaithe 
dhomhanda a bhunaítear le hAirteagal 7 de 
Chomhaontú Pháras a shaothrú.

Leasú 29

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Déanfar astaíochtaí agus aistrithe 
gás ceaptha teasa a rialaítear le dlí an 
Aontais a chothromú a luaithe agus is 
féidir agus faoi 2050 ar a dhéanaí, agus, ar 
an gcaoi sin, astaíochtaí a laghdú go dtí 
glanleibhéal nialasach faoin dáta sin. 
Bainfidh gach Ballstát glan-astaíochtaí 
nialasacha amach laistigh dá chríoch faoi 
2050 ar a dhéanaí.

Leasú 30

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Amhail ón dáta a mbeidh 
astaíochtaí laghdaithe go dtí glanleibhéal 
nialasach san Aontas, faoi mar a leagtar 
síos i mír 1, áiritheoidh beartais an 
Aontais agus na mBallstát go mbeidh 
aistrithe gás ceaptha teasa níos mó ná 
astaíochtaí san Aontas agus laistigh de 
chríoch gach Ballstáit.

Leasú 31

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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 aonair, agus an 
tábhacht a bhaineann le cothroime agus 
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dlúthpháirtíocht a chur chun cinn i measc 
na mBallstát á cur san áireamh.

dlúthpháirtíocht a chur chun cinn agus a 
chur i bhfeidhm i measc na mBallstát agus 
laistigh de na Ballstáit á cur san áireamh.

Leasú 32

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 Mheán Fómhair 2020, 
déanfaidh an Coimisiún, i bhfianaise na 
fianaise eolaíche is déanaí agus ar bhonn 
measúnú tionchair cuimsitheach, 
athbhreithniú ar sprioc 2030 an Aontais 
maidir leis an aeráid, amhail dá dtagraítear 
in Airteagal 2(11) de 
Rialachán (AE) 2018/1999, i bhfianaise an 
chuspóra aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1), agus fiosróidh sé cad iad 
na roghanna atá ann do sprioc nua 2030 de 
laghduithe astaíochtaí 55% ar a laghad 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.

Leasú 33

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 

4. Faoin 30 Meitheamh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
méid a chaithfí reachtaíocht an Aontais 
lena gcuirtear sprioc 2030 an Aontais chun 
feidhme a leasú chun go bhféadfaí 
laghduithe astaíochtaí 55% ar a laghad i 
gcomparáid le leibhéil 1990 a bhaint 
amach agus chun an cuspóir 
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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.

aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach, agus 
breithneoidh sé cad iad na bearta 
riachtanacha atá le déanamh, lena n-áirítear 
tograí reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir 
leis na Conarthaí. Déanfaidh an 
Coimisiún go háirithe meastóireacht ar 
na roghanna atá ann chun astaíochtaí 
óna modhanna iompair go léir agus a 
bhaineann leis an Aontas a ailíniú le 
sprioc 2030 agus chun na hastaíochtaí sin 
a laghdú go dtí glanleibhéal nialasach 
faoi 2050 ar a dhéanaí agus, de réir mar 
is iomchuí, déanfaidh sé tograí 
reachtacha a thíolacadh. Gan dochar do 
mhír 1, áiritheoidh an Coimisiún go 
gcaomhnófar infheistíochtaí a bheidh 
pleanáilte cheana sna pleananna 
náisiúnta fuinnimh agus aeráide (PNFA) 
roimh ... [dáta theacht i bhfeidhm an 
Rialacháin seo], agus go gcaomhnófar 
amhlaidh iad ar a laghad go dtí go 
mbeidh an tairiscint meaitseáilte leis an 
éileamh agus go ceann tréimhse nach 
rachaidh thar 2050.

Leasú 34

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Faoin 30 Meán Fómhair 2025, 
fiosróidh an Coimisiún, i bhfianaise an 
chuspóra aeráidneodrachta a leagtar 
amach in Airteagal 2(1) agus na fianaise 
eolaíche is déanaí, agus ar bhonn 
measúnú tionchair cuimsitheach, cad iad 
na roghanna atá ann chun sprioc 
uaillmhianach 2040 san Aontas a leagan 
síos le haghaidh laghduithe astaíochtaí i 
gcomparáid le 1990 agus déanfaidh sé, 
más iomchuí, tograí a chur faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.



PE650.613v02-00 28/45 AD\1209977GA.docx

GA

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Tráth nach déanaí ná 18 mí tar éis 
sprioc aeráide 2040 a ghlacadh, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
gcaoi a gcaithfí reachtaíocht ábhartha an 
Aontais a bhaineann le comhall na sprice 
sin a leasú agus déanfaidh sé ar na bearta 
riachtanacha, lena n-áirítear tograí 
reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir leis 
na Conarthaí.

Leasú 36

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Faoin 30 Meán Fómhair 2025, 
déanfaidh an Coimisiún, de réir mar is 
iomchuí agus ar bhonn na gcritéar a 
leagtar amach i mír 3, togra reachtach a 
ghlacadh chun conair ar leibhéal an 
Aontais a shocrú ar mhaithe leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta a leagtar amach 
in Airteagal 2(1) a bhaint amach. Laistigh 
de shé mhí ar a dhéanaí tar éis gach 
stocáireamh domhanda dá dtagraítear in 
Airteagal 14 de Chomhaontú Pháras, 
déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an 
gconair agus, i gcás inarb iomchuí agus i 
bhfianaise na fianaise eolaíche is déanaí, 
tabharfaidh sé tograí reachtacha chun 
cinn chun an chonair seo a leasú.

Leasú 37

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

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

2. Is é a bheidh mar phointe tosaigh ag 
an gconair dá dtagraítear i mír 1 ná sprioc 
2030 an Aontais maidir leis an aeráid dá 
dtagraítear in Airteagal 2(3).

Leasú 38

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. Nuair a bheidh togra reachtach á 
mholadh chun conair a shocrú i 
gcomhréir le mír 1, déanfaidh an 
Coimisiún an méid seo a leanas a 
bhreithniú:

Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) cost-éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht eacnamaíoch;

(a) cost-éifeachtacht agus 
éifeachtúlacht eacnamaíoch, lena n-
áirítear coigeartuithe ar chostais agus na 
costais a bhaineann le 
neamhghníomhaíocht agus le moill ar 
ghníomhú ar son na haeráide;

Leasú 40

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) iomaíochas gheilleagar an Aontais; (b) iomaíochas agus inbhuanaitheacht 
fhadtéarmach gheilleagar an Aontais, lena 
n-áirítear aon sceitheadh carbóin agus 
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infheistíochta a d’fhéadfadh tarlú trí 
athlonnú agus eisfhoinsiú;

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) na teicneolaíochtaí is fearr atá ar 
fáil, ó thaobh anailís saolré de, lena n-
áirítear a mhéid atá siad in úsáid faoi 
láthair sa mhargadh agus aon fhorbairt 
nó imlonnú féideartha eile;

Leasú 42

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, agus 
acmhainneacht fuinnimh agus amhábhar 
agus cinnteacht soláthair;

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 44

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe g
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta;

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta in earnálacha 
eacnamaíocha éagsúla, le cur chuige 
trasearnálach, agus aird á tabhairt ar na 
rioscaí a ghabhann le sócmhainní 
tréigthe, ach fós an intuarthacht 
d’infheistíochtaí sna hearnálacha lena 
mbaineann a áirithiú;

Leasú 45

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) an staid shonrach, feidhmíocht 
aeráide agus gnéithe na n-earnálacha 
eacnamaíocha éagsúla lena mbaineann;

Leasú 46

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 do 
chách i ngach ceann de chríocha an 
Aontais, lena ndéantar rochtain éasca 
agus inacmhainne ar sheirbhísí 
bunúsacha, lena n-áirítear 
soghluaisteacht, a áirithiú;

Leasú 47

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – pointe i
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí a rinneadh chun sprioc 
fhadtéarmach Chomhaontú Pháras maidir 
le teocht agus cuspóir deiridh Chreat-
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an 
Athrú Aeráide a bhaint amach;

(i) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí domhanda atá á ndéanamh chun 
cuspóirí fadtéarmacha Chomhaontú Pháras 
a bhaint amach mar aon leis an gcuspóir is 
tábhachtaí atá ag Creat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, 
agus ról agus freagracht an Aontais go 
hidirnáisiúnta á gcur san áireamh;

Leasú 48

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Áiritheoidh institiúidí ábhartha an 
Aontais agus na Ballstáit go ndéanfar dul 
chun cinn leanúnach maidir leis an 
acmhainneacht oiriúnaitheachta a 
fheabhsú, an athléimneacht a neartú agus 
leochaileacht i leith athrú aeráide a laghdú i 
gcomhréir le hAirteagal 7 de Chomhaontú 
Pháras agus ar bhonn Straitéis 
nuashonraithe AE maidir le hoiriúnú don 
athrú aeráide1a.

__________________
1a COM(2013)0216 final

Leasú 49

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 

2. Déanfaidh na Ballstáit, i comhar le 
húdaráis réigiúnacha agus áitiúla, 
straitéisí agus pleananna oiriúnúcháin a 
fhorbairt agus a chur chun feidhme, trína 
bpleananna náisiúnta comhtháite 
fuinnimh agus aeráide, agus beidh ar 
áireamh sna straitéisí agus pleananna 
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dhul chun cinn. oiriúnúcháin sin creata bainistíochta 
riosca cuimsitheacha, bunaithe ar bhunlínte 
láidre aeráide agus leochaileachta agus ar 
mheasúnaithe ar dhul chun cinn, agus 
cuirfear gné eacnamaíoch agus sóisialta 
san áireamh iontu.

Leasú 50

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Breithneoidh an Coimisiún an 
bhfuil creat reachtach le moladh chun 
bainistíocht riosca, athléimneacht agus 
oiriúnú aeráide sa bhonneagar iompair a 
mhéadú.

Leasú 51

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 52

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(b) an dul chun cinn comhchoiteann 
agus aonair a dhéanfaidh na Ballstáit uile 
maidir le hoiriúnú dá dtagraítear in 
Airteagal 4.
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Leasú 53

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 ar fáil go poiblí 
agus a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Leasú 54

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 55

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Déanfaidh an Coimisiún tograí a 
thabhairt chun cinn ar mhaithe le 
tacaíocht dhíreach agus indíreach ón 
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Aontas agus ó na Ballstáit do bhreoslaí 
iontaise a chéimniú amach.

Leasú 56

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 na mbeart 
náisiúnta ábhartha agus na 
hacmhainneachta náisiúnta ábhartha 
chun dul chun cinn maidir le hoiriúnú a 
áirithiú, amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 4.

Leasú 57

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Leasú 58

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 

2. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, tar éis aird chuí a thabhairt ar 
an dul chun cinn comhchoiteann agus 
aonair arna mheasúnú i gcomhréir le 
hAirteagal 5(1), nach bhfuil bearta Ballstáit 
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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.

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 amhail dá 
dtagraítear in Airteagal 4, déanfaidh sé, 
más iomchuí, moltaí cuí-réasúnaithe a 
eisiúint chuig an mBallstát sin. Déanfaidh 
an Coimisiún na moltaí sin a chur ar fáil go 
poiblí.

Leasú 59

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) déanfaidh an Ballstát lena 
mbaineann gach beart is gá chun an 
moladh a chur chun feidhme de mheon 
dlúthpháirtíochta idir Ballstáit agus an 
tAontas agus idir na Ballstáit;

Leasú 60

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(b) leagfaidh an Ballstát lena 
mbaineann amach, ina chéad thuarascáil ar 
dhul chun cinn a chuirfear isteach i 
gcomhréir le hAirteagal 17 de 
Rialachán (AE) 2018/1999, sa bhliain tar 
éis na bliana inar eisíodh an moladh, an 
chaoi a bhfuil bearta déanta aige chun an 
moladh a chur chun feidhme. Má 
chinneann an Ballstát lena mbaineann gan 
aghaidh a thabhairt ar mholadh nó ar chuid 
shuntasach de, cuirfidh an Ballstát sin a 
réasúnú cuí-réasúnaithe chuig an 
gCoimisiún;
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Leasú 61

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Más rud é go mainníonn Ballstát 
go leanúnach na hoibleagáidí a leagtar 
amach faoi mhír 3 a chomhlíonadh, 
glacfaidh an Coimisiún bearta iomchuí.

Leasú 62

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) faisnéis a chuirtear isteach agus a 
thuairiscítear faoi 
Rialachán (AE) 2018/1999;

(a) faisnéis a chuirtear isteach agus a 
thuairiscítear faoi 
Rialachán (AE) 2018/1999 maidir le 
Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na 
Gníomhaíochta Aeráide, lena n-áirítear 
na tuarascálacha náisiúnta eatramhacha 
maidir le cur chun feidhme pleananna 
comhtháite náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide dá dtagraítear sa Rialachán sin;

Leasú 63

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(b) tuarascálacha na Gníomhaireachta 
Eorpaí Comhshaoil (EEA) agus ó aon 
ghníomhaireachtaí ábhartha eile de chuid 
an Aontais, lena n-áirítear 
gníomhaireachtaí i réimse an iompair;

Leasú 64
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(c) staidreamh agus sonraí Eorpacha, 
lena n-áirítear sonraí maidir le caillteanais 
de bharr drochthionchair aeráide, 
meastacháin ar na costais a bhaineann le 
neamhghníomhaíocht nó le moill ar 
ghníomhú ar son na haeráide, agus 
sonraí socheacnamaíocha, i gcás ina 
bhfuil siad ar fáil;

Leasú 65

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 agus 
is déanaí atá ar fáil, lena n-áirítear na 
tuarascálacha is déanaí ó IPCC, lena n-
áirítear i ndáil le héifeachtaí aeráide eile, 
amhail na héifeachtaí sin a tharlaíonn trí 
athruithe i scamallacht ciorrais;

Leasú 66

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(da) forbairtí idirnáisiúnta agus 
iarrachtaí atá á ndéanamh ar an leibhéal 
domhanda chun sprioc fhadtéarmach 
teochta Chomhaontú Pháras a bhaint 
amach, lena n-áirítear an stocáireamh is 
déanaí dá dtagraítear in Airteagal 14 de 
Chomhaontú Pháras;

Leasú 67
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Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(db) a mhéid atá na cuspóirí forbartha 
eacnamaíche agus sóisialta bainte amach, 
lena n-áirítear an tionchar atá ag na 
bearta cur chun feidhme ar an staid 
eacnamaíoch agus shóisialta náisiúnta;

Leasú 68

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dc) an nuálaíocht theicneolaíoch agus 
na teicneolaíochtaí is fearr atá ar fáil sna 
hearnálacha lena mbaineann;

Leasú 69

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe d d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(dd) an gá atá ann le haghaidh 
comhleanúnachas agus cobhsaíocht 
rialála chun timpeallacht fhabhrach 
infheistíochta a chaomhnú; agus

Leasú 70

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-

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

agus aeráid-athléimneach. Déanfaidh an 
Coimisiún próiseas cuimsitheach 
inrochtana ar gach leibhéal a éascú, lena n-
áirítear ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil agus in éineacht le 
comhpháirtithe eacnamaíocha agus 
sóisialta ó na hearnálacha ábhartha go 
léir, le geallsealbhóirí sa tionscal, le 
saoránaigh agus leis an tsochaí shibhialta, 
chun dea-chleachtais a mhalartú agus chun 
gníomhaíochtaí a shainaithint lena 
rannchuideofaí le cuspóirí an Rialacháin 
seo a bhaint amach. Sa bhreis air sin, 
féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an 
idirphlé il-leibhéil maidir leis an aeráid 
agus fuinneamh i gcomhréir le 
hAirteagal 11 de 
Rialachán (AE) 2018/1999.

Leasú 71

Togra le haghaidh Rialacháin
Airteagal 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 9 scriosta
An tarmligean a fheidhmiú
1. Is faoi réir na gcoinníollacha dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) seo a thugtar 
an chumhacht don Choimisiún chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.
2. Déanfar an chumhacht chun 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) a thabhairt 
don Choimisiún go ceann tréimhse 
neamhchinntithe ama amhail ón [Oifig 
na bhFoilseachán: dáta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo].
3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle tarmligean na 
cumhachta dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1) a chúlghairm aon tráth. 
Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a 
dhéanamh deireadh a chur le tarmligean 
na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh 
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sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis 
fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a 
shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé 
difear do bhailíocht aon ghnímh 
tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.
4. Roimh dó gníomh tarmligthe a 
ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán le saineolaithe arna n-
ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis 
na prionsabail a leagtar síos i 
gComhaontú Idirinstitiúideach an 
13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht 
Níos Fearr.
5. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh 
tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle faoi.
6. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a 
ghlactar de bhun Airteagal 3 i bhfeidhm 
ach amháin mura mbeidh aon agóid 
curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná 
ag an gComhairle laistigh de thréimhse 
dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a 
thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle nó más rud é, roimh 
dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle araon tar éis a chur in iúl 
don Choimisiún nach ndéanfaidh siad 
aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a 
fhadú dhá mhí ar thionscnamh 
Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Leasú 72

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Idirphlé il-leibhéil maidir leis an aeráid 
agus fuinneamh

Idirphlé il-leibhéil agus trasearnála maidir 
leis an athrú aeráide
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Leasú 73

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfaidh gach Ballstát idirphlé il-leibhéil 
a bhunú maidir leis an aeráid agus 
fuinneamh de bhun na rialacha náisiúnta 
ina mbeidh údaráis áitiúla, an tsochaí 
shibhialta, lucht gnó, infheisteoirí agus 
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 
céanna ann cheana. Féadfar plé a 
dhéanamh ar phleananna fuinnimh agus 
aeráide náisiúnta comhtháite laistigh de 
chreat den chineál sin.’;

Déanfaidh gach Ballstát idirphlé il-leibhéil 
agus trasearnála a bhunú maidir leis an 
athrú aeráide de bhun rialacha náisiúnta 
trína mbeidh údaráis áitiúla, an tsochaí 
shibhialta, an pobal 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 aeráide sna 
hearnálacha éagsúla, agus trína mbeidh 
siad in ann an méid sin a phlé, lena n-
áirítear ar bhonn fadtéarmach, agus 
déanfaidh siad athbhreithniú ar an dul chun 
cinn, mura rud é go bhfuil struchtúr chun 
na críche céanna ann cheana. Féadfar 
pleananna agus straitéisí comhtháite 
náisiúnta don fhuinneamh, don aeráid, don 
tithíocht, don talmhaíocht, don 
bhithéagsúlacht agus don 
tsoghluaisteacht, ach gan iad a bheith 
teoranta dóibh sin, a phlé faoi chuimsiú 
idirphlé den sórt sin.;
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