
DT\1220801GA.docx PE662.138v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2019-2024

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

21.12.2020

DOICIMÉAD OIBRE
ar an togra nuashonraithe ón gCoimisiún maidir le “Cur chun feidhme an 
Aerspáis Eorpaigh Aonair (athmhúnlú)” le leasuithe ón rapóirtéir 
(COM(2020)0579 – C9-0334(2020) – 2013/0186(COD))

An Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht

Rapóirtéir: Marian-Jean MarinescuIs as tuarascáil deiridh A(2014)0095 na 
leasuithe seo a leanas 1, 2, 5, 8 agus 12 agus aistríodh cheana iad. Sa tuarascáil 
deiridh, áfach, tá na huimhreacha seo a leanas orthu: 2, 3, 11, 55 agus 65.



PE662.138v01-00 2/14 DT\1220801GA.docx

GA

Leasú 1
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Aithris 5a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Chun a áirithiú nach mbíonn an 
méadú ionchasach in aerthrácht ina chúis 
le tranglam san aerspás Eorpach, nó nach 
ndéanann sé an tranglam sin a ghéarú, 
agus leis na costais eacnamaíochta, 
comhshaoil agus slándála uile a bheadh 
ag gabháil leis sin, ba cheart ilroinnt an 
aerspáis sin a leigheas agus ba cheart an 
Rialachán seo a chur chun feidhme 
chomh tapa agus is féidir.

Or. en

Leasú 2
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Aithris 5b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5b) Ba cheart go mbeadh tionchar 
dearfach ag cur chun feidhme an 
Aerspáis Eorpaigh Aonair ó thaobh fáis, 
fostaíochta agus iomaíochais san Eoraip 
de, go háirithe tríd an éileamh ar phoist a 
bhfuil ardcháilíochtaí riachtanach lena n-
aghaidh a mhéadú.

Or. en

Leasú 3
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ionas go n-áiritheofar maoirseacht 
chomhsheasmhach fhónta ar sholáthar 

(10) Ionas go n-áiritheofar maoirseacht 
chomhsheasmhach fhónta ar sholáthar 
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seirbhísí ar fud na hEorpa, ba cheart go 
mbeadh ráthaíocht ag na húdaráis 
mhaoirseachta náisiúnta maidir le 
neamhspleáchas leordhóthanach agus 
acmhainní leordhóthanacha a bheith acu. 
Níor cheart go gcuirfeadh sé sin cosc 
ar údarás maoirseachta náisiúnta a bheith 
ina chuid d’údarás rialála atá inniúil i 
roinnt earnálacha rialáilte más rud é go 
gcomhlíonann an t-údarás rialála sin na 
ceanglais neamhspleáchais, nó níor cheart 
go gcuirfeadh sé sin cosc ar a bheith san 
údarás maoirseachta náisiúnta i dtéarmaí a 
eagrúcháin leis an údarás iomaíochta 
náisiúnta. .

seirbhísí ar fud na hEorpa, ba cheart go 
mbeadh ráthaíocht ag na húdaráis 
mhaoirseachta náisiúnta maidir le 
neamhspleáchas leordhóthanach agus 
acmhainní airgeadais agus daonna 
leordhóthanacha a bheith acu. Níor cheart 
go gcuirfeadh sé sin cosc ar údarás 
maoirseachta náisiúnta a bheith ina chuid 
d’údarás rialála atá inniúil i roinnt 
earnálacha rialáilte más rud é go 
gcomhlíonann an t-údarás rialála sin na 
ceanglais neamhspleáchais, nó níor cheart 
go gcuirfeadh sé sin cosc ar a bheith san 
údarás maoirseachta náisiúnta i dtéarmaí a 
eagrúcháin leis an údarás iomaíochta 
náisiúnta.

Or. en

Leasú 4
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Tá ról lárnach ag na húdaráis 
mhaoirseachta náisiúnta i gcur chun 
feidhme an Aerspáis Eorpaigh Aonair agus 
ba cheart dóibh, dá bhrí sin, comhoibriú le 
chéile chun malartú faisnéise a éascú 
maidir lena gcuid oibre agus le prionsabail 
chinnteoireachta, dea-chleachtas agus 
nósanna imeachta maidir le cur chun 
feidhme an Rialacháin seo chomh maith a 
chumasú agus cur chuige comhchoiteann a 
fhorbairt, lena n-áirítear trí chomhar 
feabhsaithe ar leibhéal réigiúnach. Ba 
cheart go mbeadh an comhar sin ann ar 
bhonn rialta.

(12) Tá ról lárnach ag na húdaráis 
mhaoirseachta náisiúnta i gcur chun 
feidhme an Aerspáis Eorpaigh Aonair agus 
ba cheart dóibh, dá bhrí sin, comhoibriú le 
chéile chun malartú faisnéise a éascú 
maidir lena gcuid oibre agus le prionsabail 
chinnteoireachta, dea-chleachtas agus 
nósanna imeachta maidir le cur chun 
feidhme an Rialacháin seo chomh maith a 
chumasú agus cur chuige comhchoiteann a 
fhorbairt, lena n-áirítear trí chomhar 
feabhsaithe ar leibhéal réigiúnach. Ba 
cheart go mbeadh an comhar sin ann ar 
bhonn rialta tríd an Stór Lárnach Eorpach 
dá dtagraítear in Airteagal 8 de Rialachán 
(AE) Uimh. 376/2014.

Or. en

Leasú 5
Marian-Jean Marinescu
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Togra le haghaidh rialachán
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Mura rud é go ndéantar sásraí 
sonracha a chur ar bun, d’fhéadfadh sé 
gur ar mhodh neamhchomhordaithe a 
tharlódh tionscadail infheistíochta 
aerbhunaithe agus talamhbhunaithe a 
bhaineann le Máistirphlean BAT, agus 
d'fhéadfadh sé sin moill a chur ar 
imlonnú éifeachtach teicneolaíochtaí 
SESAR.

Or. en

Leasú 6
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 1 - mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha le haghaidh chruthú agus 
fheidhmiú éifeachtach an Aerspáis 
Eorpaigh Aonair chun caighdeáin 
sábháilteachta aerthráchta reatha a 
dhaingniú, rannchuidiú le forbairt 
inbhuanaithe an chórais aerthráchta agus 
feidhmíocht fhoriomlán an chórais 
aerthráchta a fheabhsú agus seirbhísí 
aerloingseoireachta le haghaidh 
gnáthaerthrácht san Eoraip, d’fhonn 
freastal ar riachtanais úsáideoirí uile an 
aerspáis. Cuimseoidh an t-Aerspás Eorpach 
Aonair gréasán comhleanúnach pan-
Eorpach, aerspás a ndéanfar comhtháthú 
air de réir a chéile, córais bhainistíochta 
gréasáin agus bhainistíochta aerthráchta, 
bunaithe ar nithe a bhaineann le 
sábháilteacht, éifeachtúlacht, le hidir-
inoibritheacht agus leis an nuachóiriú 
teicneolaíochta, ar mhaithe leis na 
húsáideoirí aerspáis uile, leis na 

1. Leis an Rialachán seo leagtar síos 
rialacha le haghaidh chruthú agus 
fheidhmiú éifeachtach an Aerspáis 
Eorpaigh Aonair chun caighdeáin 
sábháilteachta aerthráchta reatha a áirithiú, 
rannchuidiú le forbairt inbhuanaithe an 
chórais aerthráchta agus feidhmíocht 
fhoriomlán an chórais aerthráchta a 
fheabhsú agus seirbhísí aerloingseoireachta 
le haghaidh gnáthaerthrácht san Eoraip, 
d’fhonn freastal ar riachtanais úsáideoirí 
uile an aerspáis. Cuimseoidh an t-Aerspás 
Eorpach Aonair gréasán comhleanúnach 
pan-Eorpach, aerspás comhtháite, córais 
bhainistíochta gréasáin agus bhainistíochta 
aerthráchta, bunaithe ar nithe a bhaineann 
le sábháilteacht, éifeachtúlacht, le hidir-
inoibritheacht agus leis an nuachóiriú 
teicneolaíochta, ar mhaithe leis na 
saoránaigh, leis na húsáideoirí aerspáis 
uile, agus leis an gcomhshaol.
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saoránaigh agus leis an gcomhshaol.

Or. en

Leasú 7
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 5 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) earcófar de réir próisis shoiléire 
thrédhearcacha iad lena ráthófar a 
neamhspleáchas;

(a) earcófar de réir próisis agus critéir 
shoiléire thrédhearcacha iad lena ráthófar a 
neamhspleáchas;

Or. en

Leasú 8
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 5 – b a nua

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) ní dhéanfar iad a fháil ar iasacht ó 
sholáthraithe seirbhíse 
aerloingseoireachta (ANSPanna) ná ó 
chuideachtaí atá faoi rialú ANSPanna

Or. en

Leasú 9
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 6 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Daoine a bhfuil cinntí straitéiseacha, 
iniúchtaí nó feidhmeanna eile a bhaineann 
go díreach le maoirseacht ar sholáthraithe 
seirbhísí aerloingseoireachta nó lena 
spriocanna feidhmíochta faoina gcúram, ní 
bheidh aon phost ná cúram gairmiúil acu le 
haon cheann de na soláthraithe seirbhísí 

Daoine a bhfuil cinntí straitéiseacha, 
iniúchtaí nó feidhmeanna eile a bhaineann 
go díreach le maoirseacht ar sholáthraithe 
seirbhísí aerloingseoireachta nó lena 
spriocanna feidhmíochta faoina gcúram, ní 
bheidh aon phost ná cúram gairmiúil acu le 
haon cheann de na soláthraithe seirbhísí 
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aerloingseoireachta tar éis a dtréimhse san 
údarás maoirseachta náisiúnta, ar feadh dhá 
bhliain ar a laghad.

aerloingseoireachta tar éis a dtréimhse san 
údarás maoirseachta náisiúnta ar feadh 
níos mó ná sé mhí, ar feadh dhá bhliain ar 
a laghad.

Or. en

Leasú 10
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10. Leagfaidh an Coimisiún síos 
rialacha mionsonraithe maidir le 
módúlachtaí na bpróiseas earcaíochta agus 
roghnúcháin dá dtagraítear i mír 5 
pointí (a) agus (b). Déanfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 37(3).

10. Leagfaidh an Coimisiún síos 
rialacha mionsonraithe maidir le 
módúlachtaí na bpróiseas earcaíochta agus 
roghnúcháin dá dtagraítear i mír 5 
pointí (a), (b) agus (ba). Déanfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 37(3), agus sonrófar iontu:

Or. en

Leasú 11
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 10 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

10 a. an leibhéal deighilte a éilíonn an t-
eintiteas ceapacháin ar aon chuideachta, 
eagraíocht, eintiteas poiblí nó 
príobháideach nó duine den fhoireann a 
thagann faoi raon feidhme na n-údarás 
maoirseachta náisiúnta nó ag a bhfuil 
leas i ngníomhaíochtaí eintiteas den sórt 
sin, d'fhonn cothromaíocht a choimeád 
idir coinbhleachtaí leasa a sheachaint 
agus éifeachtacht riaracháin;

Or. en
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Leasú 12
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 3 – mír 10 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) na cáilíochtaí teicniúla ábhartha don 
fhoireann a bhíonn páirteach in iniúchtaí 
a bheith acu.

Or. en

Leasú 13
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 25 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
aerloingseoireachta, beag beann ar an 
gcóras úinéireachta nó na struchtúir 
dlíthiúla atá acu, a gcuntais airgeadais a 
tharraingt suas agus a fhoilsiú gach bliain. 
Comhlíonfaidh na cuntais sin na 
caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta atá 
glactha ag an Aontas. I gcás nach féidir na 
caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta a 
chomhlíonadh go hiomlán, toisc stádas 
dlíthiúil an tsoláthraí seirbhísí 
aerloingseoireachta, bainfidh an soláthraí 
an comhlíonadh sin amach a mhéid is 
féidir. Foilseoidh soláthraithe seirbhísí 
aerloingseoireachta tuarascáil bhliantúil 
agus déanfar iniúchadh neamhspleách 
orthu go rialta i leith na gcuntas dá 
dtagraítear sa mhír seo.

1. Déanfaidh soláthraithe seirbhísí 
aerloingseoireachta, beag beann ar an 
gcóras úinéireachta nó na struchtúir 
dlíthiúla atá acu, a gcuntais airgeadais a 
tharraingt suas agus a fhoilsiú gach bliain. 
Comhlíonfaidh na cuntais sin na 
caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta atá 
glactha ag an Aontas. I gcás nach féidir na 
caighdeáin chuntasaíochta idirnáisiúnta a 
chomhlíonadh go hiomlán, toisc stádas 
dlíthiúil an tsoláthraí 
seirbhísí aerloingseoireachta, déanfaidh an 
soláthraí an comhlíonadh sin a bhaint 
amach faoi dhá bhliain ar a mhéad tar éis 
dháta an teacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo. Foilseoidh soláthraithe seirbhísí 
aerloingseoireachta tuarascáil bhliantúil 
agus déanfar iniúchadh neamhspleách 
orthu go rialta i leith na gcuntas dá 
dtagraítear sa mhír seo.

Or. en

Leasú 14
Marian-Jean Marinescu
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Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 35 – mír -1 (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

-1 Is é an Coimisiún a dhéanfaidh 
comhordú ar chur chun feidhme 
Mháistirphlean BAT.

Or. en

Leasú 15
Marian-Jean Marinescu

Togra le haghaidh rialachán
Airteagal 35 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1 a. I gcás inarb infheidhme, ba cheart 
go mbeadh sé mar aidhm le ceapadh agus 
forghníomhú na gcomhthionscadal a 
chumasú gur ann d’acmhainneachtaí 
bunúsacha idir-inoibritheachta sna 
Ballstáit uile.

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

An 11 Meitheamh 2013, ghlac an Coimisiún togra le haghaidh Rialachán maidir le cur chun 

feidhme an Aerspáis Aonair Eorpaigh (2013/0186 (COD), lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) 

Uimh. 549/2004, 550/2004, 551/2004 agus 552/2004.

Is ceann de thionscnaimh shuaitheanta an Aontais Eorpaigh é coincheap an Aerspáis Eorpaigh 

Aonair, a bhfuil sé mar aidhm aige aeriompar Eorpach a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos 

neamhdhíobhálaí don chomhshaol agus bhí glacadh agus a chur chun feidhme an rialachán 

lena mbaineann ar bharr chlár oibre Pharlaimint na hEorpa i gcónaí. 

Dá bhrí sin, tá an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht, chuig a gcuireadh an togra an 1 

Iúil 2013, tar éis glacadh go gasta lena tuarascáil an 31 Eanáir 2014, agus ar an 12 Márta 2014 

ghlac an seisiún iomlánach an sainordú chun caibidlíocht a dhéanamh ar théacs an rialacháin 

leis an gComhairle. 

Ar an drochuair, níor éirigh leis na Ballstáit, a bhfuil deighilt eatarthu maidir le gnéithe 

éagsúla den togra agus a bhfuil srian orthu mar gheall ar an easaontas ina dhiaidh sin maidir le 

stádas aerfort Ghiobráltar, ach cur chuige ginearálta páirteach a ghlacadh agus theip orthu dul 

i mbun idirbheartaíochtaí idirinstitiúideacha leis an bParlaimint go dtí inniu. Idir an dá linn, ós 

rud é go baineadh “saincheist Ghiobráltar” ón idirphlé maidir leis an Aerspás Eorpach Aonair 

mar thoradh ar chinneadh na Ríochta Aontaithe imeacht as an Aontas agus a himeacht an 1 

Feabhra 2020, ar an 24 Meán Fómhair 2019 dearbhaigh an Pharlaimint a cinneadh chun dul i 

mbun caibidlíochtaí leis an gComhairle mar chuid d’athchromadh ar ghnó.  

Ar an 22 Meán Fómhair, áfach, thíolaic an Coimisiún togra nua faoin nós imeachta céanna, 

lenar leasaíodh a thogra an 11 Meitheamh 2013 (COM (2020) 579 final), (dá ngairtear ‘an 

togra leasaithe ón gCoimisiún’ anseo feasta). Tá sé mar phríomsprioc aige, mar atá luaite sa 

ráiteas míniúcháin, “go mbeidh an earnáil in ann a hacmhainneacht eacnamaíoch a fhíorú ar 

bhealach níos fearr agus í ag oibriú ar bhealach níos inbhuanaithe an tráth céanna” agus 

“foráil a dhéanamh maidir le hathbhreithniú lena n-áiritheofar soláthar níos solúbtha i 

seirbhísí aerloingseoireachta, a bheadh oiriúnach do thimpeallacht oibríochtúla an lae inniu 

agus don timpeallacht a bheidh ann amach anseo”. Tá sé mar aidhm freisin ag na bearta atá 

molta “go mbeadh sé indéanta an acmhainneacht a oiriúniú go tapa agus go héifeachtúil 

maidir le méaduithe nó laghduithe ar éileamh agus rannchuidiú le cuspóirí an Chomhaontaithe 

Ghlais don Eoraip agus ar bhealach níos nithiúla le hastaíochtaí CO2 a laghdú in earnáil na 
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heitlíochta”. 

Rinneadh an togra leasaithe a thíolacadh sa chruinniú choiste TRAN an 12 Deireadh Fómhair 

2020 agus chuir Comhaltaí an Choiste fáilte roimhe go ginearálta mar rud a bhí i bhfad thar 

am a dhéanamh agus céim a raibh géarghá léi maidir le hathchóiriú agus feabhas a chur ar 

chóras um bainistíocht aerthráchta san Eoraip. 

Is fiú a thabhairt ar aird gur fuair Coiste TRAN an togra leasaithe ón gCoimisiún ag an am 

céanna a fuair sé an togra lena leasaítear Rialachán 2008/1139 acmhainneacht EASA maidir 

le gníomhú mar Chomhlacht Athbhreithnithe Feidhmíochta, d’fhonn dhá rialachán a ailíniú. 

Ós rud é go bhfuil dlúthnasc idir an dá thogra maidir le hábhar, chomhaontaigh Rapóirtéirí 

agus Scáth-Rapóitéirí arna gceapadh don dá chomhad obair i ndlúthchomhar le chéile agus, a 

mhéid is féidir, leanúint ar aghaidh go comhthreomhar d’fhonn teacht ar chomhaontú leis an 

gComhairle.  

Déanann an togra nuashonraithe ón gCoimisiún togra bunaidh 2013 a athstruchtúrú, sean-

eilimintí a scrios agus áirítear roinnt eilimintí nua ann, lena cumhdaítear an-chuid de na 

leasuithe a chuir an Pharlaimint síos in 2014, nó lena ndéantar go bhfuil siad imithe i léig nó 

nach bhfuil siad ábhartha don téacs athdréachtaithe. Tugtar san áireamh sa togra freisin 

bunrialachán EASA a glacadh in 2018 ((AE) 2018/1139) agus déantar oiriúnú de réir sin ann 

ar an mbuntéacs chun é a ailíniú le leasuithe a rinneadh leis an rialachán sin. I bhfianaise na n-

athruithe sin, na seacht mbliana ón bplé deireanach ar SES sa Choiste TRAN, agus 

comhdhéanamh iomlán nua sa Pharlaimint, chomhaontaigh na Rapóirtéirí agus Scáth-

Rapóitéirí go mbeadh sé oiriúnach dá mbeadh an deis ag comhaltaí TRAN chun a dtuairimí a 

chur in iúl maidir leis an dtéacs nuashonraithe sula gcuirfear tús leis na hidirbheartaíochtaí 

idirinstitiúideacha. Chiallódh iarratas ar chéad léamh nua ag an bParlaimint go mbeadh ar an 

gCoimisiún glacadh le togra nua le huimhir nós imeachta nua agus togra 2013 a tharraingt siar 

d’fhonn an fhoclaíocht sa Ghnáthnós Imeachta Reachtach dá bhforáiltear in Airteagal 294 den 

CFAE a urramú. Is cosúil go dthabharfadh sé sin le tuiscint go mbeadh castacht nach bhfuil 

gá léi san idirphlé idirinstitiúdeach agus, is é is dóichí, go mbeadh tuilleadh moill shuntasach 

sa nós imeachta.

I bhfianaise na n-argóintí thuasluaite, moladh don Rapóirtéir sainordú idirbheartaíochta a 

nuashonrú trí vótáil sa choiste.  Is céad chéim sa nuashonrú sin atá i gceist leis an doiciméad 

oibre. 
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Tar éis anailís agus comparáid a dhéanamh idir an togra nuashonraithe ón gCoimisiún leis an 

togra bunaidh agus togra na Parlaiminte ó 2014, molann an Rapóirtéir na modhnuithe seo a 

leanas a dhéanamh ar an togra (tá AManna a cuireadh síos an athuair, AManna 

modhnaithe agus AManna nua i gcló trom): 

AM1 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM2 - gan athrú - féach AM1 nua ón Rapóirtéir

AM3 - gan athrú - féach AM2 nua ón Rapóirtéir

AM4 - aistarraingthe - léirithe in Aithris 6 sa togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM5 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM6 - aistarraingthe - cumhdaithe in Aithris 10 sa togra nuashonraithe ón gCoimisiún. 

Féach AM3 nua ón Rapóirtéir.

AM7 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún - féach 

AM4 ón Rapóirtéir 

AM8 - aistarraingthe - breisiú gan ghá 

AM9 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM10 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún (Aithris 15 nua)

AM11 - gan athrú - féach AM5 nua ón Rapóirtéir

AM12 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM13 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM14 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach aistrithe agus cumhdaithe le hAithris 35

AM15 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM16 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM17 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach aistrithe agus cumhdaithe le hAithris 34

AM18 - aistarraingthe - gan ghá a thuilleadh, coincheap cumhdaithe leis an togra 

nuashonraithe ón gCoimisiún 

AM19 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM20 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM21 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún in Aithris 20

AM22, AM23 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún in 

Aithris 45 - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM24 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún - féach 

AM6 ón Rapóirtéir
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AM25, AM26 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún - gan 

ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM27, AM28 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM29 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach aistrithe go Airteagal 2(17) - cumhdaithe leis 

an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM30 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún

AM31 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach scriosta ag an gCoimisiún

AM32 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le hAirteagal 2 (21) 

AM33 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le hAirteagal 2 (32)

AM34 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le hAirteagal 2 (24)

AM35, AM36 - aistarraingthe - ní bhaineann siad le hábhar i gcomhthéacs an togra 

nuashonraithe ón gCoimisiún

AM37, AM38 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM39 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le hAirteagal 2 (54)

AM40 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach aistrithe go Airteagal 2(40) - leasú gan ghá i 

gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM41, AM42, AM43, AM44, AM45, AM46 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an 

togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM47, AM48 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM49 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM50 - aistarraingthe - imithe i léig - dáta nua cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM51, AM52 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM53 - aistarraingthe - féach AM7 nua ón Rapóirtéir 

AM54 - aistarraingthe - téacs comhfhreagrach modhnaithe ag an gCoimisiún

AM55 - gan athrú - féach AM8 nua ón Rapóirtéir 

AM56 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM57, AM58, AM59 - aistarraingthe - féach AM9 nua ón Rapóirtéir 

AM60 - aistarraingthe - ní bhaineann sé le hábhar i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM61, AM62 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM63 - aistarraingthe - féach AM10 nua ón Rapóirtéir 

AM64 - aistarraingthe - féach AM11 nua ón Rapóirtéir 
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AM65 - gan athrú - féach AM12 nua ón Rapóirtéir 

AM66, AM67 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM68, AM69, AM70 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM71 - aistarraingthe - cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM72, AM73, AM74, AM75 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe 

ón gCoimisiún

AM76 - aistarraingthe - cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM77, AM79, AM81, AM86, AM87 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra 

nuashonraithe ón gCoimisiún

AM78, AM80 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM82, AM83, AM84, AM85 - aistarraingthe - cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM88 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM89, AM90 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM91 - aistarraingthe - cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM92 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM93 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM94, AM95, AM96, AM97, AM98 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra 

nuashonraithe ón gCoimisiún

AM99, AM100 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM101 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM102, AM103, AM104, AM105, AM106, AM107, AM108, AM109, AM110, AM111, 

AM112, AM113, AM114 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM115 - aistarraingthe -  ní bhaineann le hábhar - féach AM14 agus AM15 nua ón 

Rapóirtéir

AM116, AM117, AM118 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM119, AM120, AM121, AM122, AM123, AM124, AM125, AM126, AM127, AM128, 

AM129 - aistarraingthe - ní bhaineann siad le hábhar i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM130, AM132, AM135 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe leis an togra nuashonraithe 

ón gCoimisiún
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AM131, AM133, AM134 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an togra nuashonraithe ón 

gCoimisiún

AM136 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe le bunrialachán EASA

AM137 - aistarraingthe - imithe i léig - féach AM13 nua ón Rapóirtéir

AM138 - aistarraingthe - coincheap cumhdaithe leis an togra nuashonraithe ón gCoimisiún

AM139, AM140, AM141, AM142 agus AM143 - aistarraingthe - gan ghá i gcomhthéacs an 

togra nuashonraithe ón gCoimisiún


