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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 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 Comhaontú Glas don Eoraip’19 , 
straitéis nua fáis a bhfuil sé mar aidhm aici 
an tAontas Eorpach a chlaochlú ina 

(1) Leagtar amach sa Teachtaireacht ón 
gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, dar teideal 
‘An Comhaontú Glas don Eoraip’19 , 
straitéis nua fáis a bhfuil sé mar aidhm aici 
an tAontas Eorpach a athrú ina shochaí a 
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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, gan duine ar bith a fhágáil 
chun deiridh.

bheidh cóir agus rathúil, ag a mbeidh 
geilleagar nua-aimseartha iomaíoch a 
bheidh éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, 
nach mbeidh ann d’aon ghlanastaíochtaí 
gás ceaptha teasa nó d’éifeachtaí 
díobhálacha eile ar an aeráid 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 ar lár.

__________________ __________________
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.

Or. en

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 dtreo sprioc theochta 
Chomhaontú Pháras 2015 maidir leis an 
athrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil 
de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
(‘Comhaontú Pháras’).

(3) Tá sé ríthábhachtach go mbeidh 
cuspóir buan agus fadtéarmach ann chun 
rannchuidiú leis an athrú eacnamaíoch agus 
sochaíoch, le poist agus fás agus go 
mbainfear amach Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, agus 
go ndéanfar sprioc theochta Chomhaontú 
Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide i 
ndiaidh an 21ú Comhdháil de Pháirtithe 
Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe maidir leis an Athrú Aeráide 
(‘Comhaontú Pháras’) a bhaint amach ar 
bhealach cóir agus costéifeachtach.

Or. en
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Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Chun aeráidneodracht a bhaint 
amach ba cheart rannchuidiú a bheith de 
cheangal ar gach earnáil eacnamaíoch. I 
bhfianaise a thábhachtaí atá táirgeadh agus 
tomhaltas fuinnimh maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa, is ríthábhachtach aistriú 
go córas fuinnimh slán inbhuanaithe 
inacmhainne atá ag brath ar mhargadh 
inmheánach fuinnimh atá dea-fheidhmiúil. 
Is spreagadh tábhachtach chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a bhaint amach atá sa 
chlaochlú digiteach, sa nuálaíocht 
theicneolaíoch agus sa taighde agus 
forbairt.

(6) Chun aeráidneodracht agus 
athbhunú na bithéagsúlachta a bhaint 
amach tá gá le hathrú suntasach ó bhonn 
ó na hearnálacha eacnamaíocha uile. I 
bhfianaise a thábhachtaí atá táirgeadh agus 
tomhaltas fuinnimh maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa, tá ríthábhachtach leis an 
aistriú go córas fuinnimh atá inbhuanaithe, 
inacmhainne agus slán a bhraitheann ar 
mhargadh inmheánach fuinnimh a 
fheidhmíonn go maith. Bíodh go bhfuil 
laghdú substaintiúil tagtha ar astaíochtaí 
in earnáil an fhuinnimh ó 1990, tá ardú 
tagtha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ón 
earnáil iompair. Níl na dúshláin a 
bhaineann leis an earnáil iompair 
teoranta do bhóithre nó d’iarnród, ach 
áirítear leo freisin na hearnálacha 
iompair uisce intíre, eitlíochta agus muirí. 
Spreagadh tábhachtach is ea an claochlú 
digiteach, mar aon le taighde agus forbairt 
chun an cuspóir aeráidneodrachta a bhaint 
amach, agus dúshláin sa bhreis á gcruthú 
ag an am céanna i bhfoirm lárionaid 
sonraí atá dian ar fhuinneamh.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

gheilleagair agus aistrithe gás ceaptha teasa 
intíre, trí bhíthin réitigh nádúrtha agus 
teicneolaíocha, laistigh den Aontas agus ar 
leibhéal na mBallstát aonair faoi 2040. Ba 
cheart do na Ballstáit uile cuspóir 
aeráidneodrachta 2040 an Aontais a 
shaothrú i dteannta a chéile 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. Tá an tábhacht 
chéanna ag baint leis na bearta ar leibhéal 
an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát 
atá ina gcuid de na bearta a bhfuil gá leo 
chun an cuspóir sin a bhaint amach.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(13) Ba cheart don Aontas leanúint dá 
ghníomhaíocht ar son na haeráide, agus é 
ina chuid den cheannaireacht idirnáisiúnta 
maidir leis an aeráid san fhadtéarma agus é 
ag rannchuidiú leis, chun daoine agus an 
pláinéad a chosaint ar bhagairt an athraithe 
aeráide chontúirtigh, agus na spriocanna 
teochta a leagtar amach i gComhaontú 
Pháras á saothrú agus na moltaí eolaíochta 
ó IPCC, ó IPBES agus ón bPainéal 
Eorpach ar an Athrú Aeráide (EPCC) á 
leanúint aige.

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
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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 gcumais eacnamúil, a n-
imthoscaí náisiúnta agus an ghá atá le 
cóineasú le himeacht ama; an gá an t-
aistriú a dhéanamh cóir agus cothrom ó 
thaobh na sochaí de; an fhianaise eolaíoch 
is fearr dá bhfuil ar fáil agus, go háirithe na 
torthaí arna dtuairisciú ag IPCC; an gá atá 
le rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide 
a chomhtháthú i gcinntí maidir le 
hinfheistíocht agus pleanáil; cost-
éifeachtacht agus neodracht na 
teicneolaíochta ó thaobh laghduithe agus 
aistrithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa a 
bhaint amach agus athléimneacht a 
mhéadú; dul chun cinn le himeacht ama 
maidir le sláine agus an leibhéal 
uaillmhéine.

(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 le folláine na 
saoránach, rathúnas na sochaí agus 
inbhuanaitheacht fhadtéarmach an 
gheilleagair agus an méid seo a leanas a 
chur san áireamh; slándáil agus 
inacmhainneacht fuinnimh agus bia; 
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 atá leis an aistriú a dhéanamh 
cóir agus cothrom ó thaobh na sochaí de; 
an fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 
fáil, go háirithe na torthaí arna dtuairisciú 
ag IPCC, IPBES agus EPCC; 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 ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a ghnóthú 
agus a bhaint mar aon le hathléimneacht a 
mhéadú; dul chun cinn le himeacht ama 
maidir le sláine an chomhshaoil agus an 
leibhéal uaillmhéine.

Or. en

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(17) Chuir an Coimisiún in iúl sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 

(17) Chuir an Coimisiún in iúl sa 
Teachtaireacht uaidh ‘Comhaontú Glas don 
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Eoraip’ go bhfuil rún aige measúnú a 
dhéanamh ar sprioc 2030 an Aontais um 
laghdú gás ceaptha teasa a mhéadú agus 
tograí a dhéanamh maidir léi sin lena 
áirithiú go bhfuil sí i gcomhréir le cuspóir 
aeráidneodrachta 2050. Sa Teachtaireacht 
sin, chuir an Coimisiún i bhfáth gur cheart, 
trí bheartais uile an Aontais, cuidiú leis an 
gcuspóir aeráidneodrachta agus gur cheart 
do na hearnálacha uile a bheith páirteach. 
Faoi mhí Meán Fómhair 2020, ba cheart 
don Choimisiún, bunaithe ar mheasúnú 
tionchair cuimsitheach agus an anailís a 
dhéanfaidh sé ar na pleananna 
comhtháite náisiúnta fuinnimh agus 
aeráide arna gcur chuig an gCoimisiún i 
gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1999 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle36 agus iad sin á gcur san 
áireamh aige, athbhreithniú a dhéanamh 
ar sprioc 2030 an Aontais maidir leis an 
aeráid agus féachaint ar roghanna maidir 
le sprioc nua 2030 laghduithe 50 go 55 % 
ar astaíochtaí i gcomparáid le leibhéil 
1990. I gcás ina measann sé gur gá sprioc 
2030 an Aontais a leasú, ba cheart dó 
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.

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. Ós rud é gur cheart don Aontas an 
sprioc a shaothrú maidir le 
haeráidneodracht a bhaint amach faoi 
2040, tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí an 
gníomhú ar son na haeráide a neartú 
tuilleadh agus go háirithe go n-ardófaí 
sprioc aeráide 2030 an Aontais go dtí 
laghdú 65 % ar astaíochtaí i gcomparáid 
le leibhéil 1990. Mar thoradh air sin, ba 
cheart don Choimisiún, faoin 
30 Meitheamh 2021, measúnú a dhéanamh 
ar an gcaoi a mbeadh gá le leasú a 
dhéanamh dá réir sin, ar reachtaíocht an 
Aontais lena gcuirtear an sprioc níos airde 
sin chun feidhme.

__________________ __________________
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 

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 
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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).

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).

Or. en

Leasú 8

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 tíolacadh agus arna tuairisciú ag na 
Ballstáit, tuarascálacha ón 
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 
an fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 
fáil, lena n-áirítear na tuarascála ó IPCC. 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 cuidiú leis an 
gCoimisiún, de réir mar is iomchuí agus i 

(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 tíolacadh agus arna tuairisciú ag na 
Ballstáit, tuarascálacha ón 
nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, 
an fhianaise eolaíoch is fearr dá bhfuil ar 
fáil, lena n-áirítear tuarascála ó IPCC, 
IPBES agus EPCC. 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 rannchuidiú leis an 
gCoimisiún, de réir mar is iomchuí agus i 
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gcomhréir lena clár oibre bliantúil. gcomhréir lena clár oibre bliantúil.

Or. en

Leasú 9

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 de réir a chéile 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 

(21) Chun intuarthacht agus muinín a 
sholáthar do na gníomhairí eacnamaíocha 
agus sochaíocha uile, chun a áirithiú go 
mbeidh an t-aistriú ionsar aeráidneodracht 
mear agus dochúlaithe, chun a áirithiú go 
dtiocfaidh laghdú leanúnach le himeacht 
ama agus chun rannchuidiú 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 2040. 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 
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hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

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

Or. en

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(23) Dúshlán trasteorann atá san athrú 
aeráide de réir sainmhínithe agus ní mór 
gníomhaíocht comhordaithe a dhéanamh ar 
leibhéal an Aontais chun beartais náisiúnta 
a fhorlíonadh agus a atreisiú go 
héífeachtach. Ós rud é nach féidir leis na 
Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, 
eadhon aeráidneodracht a bhaint amach san 
Aontas faoi 2040, a ghnóthú go 
leordhóthanach ach gur féidir, de bharr 
scála agus éifeachtaí, iad a ghnóthú níos 
fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an 
tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta a leagtar 
amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an 
Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal 
na comhréireachta a leagtar amach san 
Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo 
thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí 
sin a ghnóthú,

Or. en

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23a) Bhí astaíochtaí CO2 ón iompar, 
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lena n-áirítear eitlíocht idirnáisiúnta ach 
gan loingseoireacht idirnáisiúnta a 
áireamh, san Aontas 28 % os cionn 
leibhéil 1990 in 2017, arb ionann iad agus 
27 % d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 
iomlána AE-28 (lena n-áirítear 
astaíochtaí idirnáisiúnta eitlíochta agus 
muirí)1a, 

__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23b) Léirítear san anailís a rinne an 
Coimisiún nach n-éireodh leis na 
spriocanna agus na bearta domhanda atá 
á mbeartú faoi láthair ag an Eagraíocht 
Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) agus ag an 
Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta 
Idirnáisiúnta (ICAO), 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 i 
gcomhréir leis an gcuspóir atá ann ar fud 
an gheilleagair maidir le glanastaíochtaí 
gás ceaptha teasa1a. 

__________________
1a Téacsanna arna nglacadh, 
PA_TA(2019)0079.

Or. en
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Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23c) Ba í an eitlíocht idirnáisiúnta ba 
chúis leis an gcéatadán ba mhó in 
astaíochtaí gás ceaptha teasa in 2017 i 
gcomparáid le leibhéil 1990 (+ 129 %), 
agus loingseoireacht idirnáisiúnta (+ 
32 %) agus iompar de bhóthar (+ 23 %) 
ina dhiaidh sin 1a.
__________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23d) Tá éifeacht fhoriomlán na 
heitlíochta (fórsáil aeráide 
antrapaigineach) ar an aeráid i bhfad 
níos airde ná a cuid astaíochtaí gás 
ceaptha teasa, agus is iad na hathruithe 
sa scamallacht ciorrais de thoradh conairí 
a bheith á bhfoirmiú is siocair leis den 
chuid is mó1a.
__________________
1a https://www.atmos-chem-
phys.net/19/8163/2019/

Or. en
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Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 e (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23e) Is ionann astaíochtaí iompair CO2 
de chuid earnáil na turasóireachta agus 
sciar de 22 % de na hastaíochtaí ar fad ón 
earnáil iompair. B’ionann na hastaíochtaí 
sin agus 5 % d’astaíochtaí 
antrapaigineacha in 2016 agus meastar 
go dtiocfaidh méadú 25 % ar na 
hastaíochtaí idir 2016 agus 2030 mar 
gheall ar éileamh méadaitheach 
turasóirí1a.
__________________
1a https://www.e-
unwto.org/doi/book/10.18111/9789284416
660

Or. en

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 f (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23f) De thoradh Airteagal 30(4) de 
Threoir 2003/87/CE, thug an Coimisiún 
sainordú do Ghníomhaireacht 
Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa 
(EASA) staidéar a dhéanamh chun 
aghaidh a thabhairt ar na forbairtí 
eolaíocha is déanaí a bhaineann le 
hastaíochtaí eitlíochta neamh-CO2 as a 
dtagann iarmhairtí aeráide ag airde, lena 
n-áirítear saincheist na méadrachta. 
Léireofar éifeachtaí amhail foirmiú 
conairí comhdhlúthaithe, a n-éabhlóid go 
scamaill chiorrais, chomh maith le 
héifeachtaí díreacha aerasól sulfáite agus 
súiche. Ba cheart an tuarascáil a fhoilsiú 
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agus a tharchur chuig an gComhairle 
agus chuig Parlaimint na hEorpa gan 
mhoill, agus béim á leagan ar bhearta 
teicniúla agus oibríochtúla atá i bhfeidhm 
cheana féin a bhfuil tionchar díreach nó 
indíreach acu ar astaíochtaí neamh-CO2 
agus ar éifeachtaí aeráide ón eitlíocht, 
mar aon le forléargas cuimsitheach a 
thabhairt ar bhearta chun aghaidh a 
thabhairt ar an tsaincheist sin. Ba cheart 
bearta reachtacha a bheith ag gabháil leis 
an tuarascáil chun aghaidh a thabhairt ar 
éifeachtaí neamh-CO2 na heitlíochta ar 
an aeráid dhomhanda,

Or. en

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 g (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23g) Ní thagann leanúnach inneall 
dócháin ar mhargadh an Aontais leis an 
sprioc maidir le neodracht aeráide. Dá 
bhrí sin, ba cheart go mbeadh céimniú 
amach inneall dócháin faoi 2030 ar a 
dhéanaí ina ghné lárnach den 
athbhreithniú atá le déanamh ar 
Rialachán (AE) 2019/631. Chun bealach 
soiléir a áirithiú i dtreo soghluaisteacht 
astaíochtaí nialasacha mar a leagtar 
amach sa Chomhaontú Glas don Eoraip, 
ba cheart don Choimisiún Rialachán 
(AE) 2019/1242 a ailíniú freisin le sprioc 
mhéadaithe 2030 maidir leis an aeráid. 
Dá réir sin, ba cheart don Choimisiún 
modhnuithe ar Rialachán 
cineálcheadaithe (AE) 2018/858 a 
mholadh chun freagra atá fónta ó thaobh 
an dlí de a thabhairt do na Ballstáit sin ar 
mian leo innill dócháin a chéimniú 
amach roimh 2030.

Or. en
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Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 h (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23h) Amhail dá tagraítear sa 
Teachtaireacht ón gCoimisiún ‘An 
Margadh Glas Eorpach’, tá an Coimisiún 
le hathbhreithniú a dhéanamh, faoi mhí 
an Mheithimh 2021, ar an reachtaíocht 
maidir le caighdeáin feidhmíochta 
astaíochtaí CO2 do ghluaisteáin agus 
veaineanna, chun bealach soiléir a 
áirithiú ó 2025 ar aghaidh i dtreo 
soghluaisteacht atá saor ó astaíochtaí.1a

__________________
1a COM(2019)0640.

Or. en

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 i (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23i) Ba cheart don Choimisiún tacar 
cuimsitheach reachtaíochta a thíolacadh 
a luaithe is féidir agus faoi mhí Iúil 2021 
ar a dhéanaí chun astaíochtaí ó 
mhuiriompar a laghdú, lena n-áirítear, 
ach gan bheith teoranta dóibh, bearta 
amhail: caighdeáin oibríochtúla 
éigeantacha CO2, lán-chomhtháthú in EU 
ETS, bearta chun tacú le húsáid breoslaí 
malartacha atá bunaithe go hiomlán ar 
fhoinsí in-athnuaite agus an bonneagar 
breoslaithe lena mbaineann, galú mall, 
úsáid seolta agus laghdú ar mhéid an 
tráchta trí, inter alia, rochtain ar 
bhainistiú calafort.
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Or. en

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 j (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23j) Ba cheart don Choimisiún tacar 
cuimsitheach reachtaíochta i réimse na 
heitlíochta a thíolacadh faoi mhí Iúil 
2021, lena n-áirítear bearta amhail: 
deireadh a chur le lamháltais shaora agus 
filleadh ar raon feidhme iomlán EU ETS, 
breoslaí malartacha inbhuanaithe atá 
bunaithe go hiomlán ar fhoinsí in-
athnuaite agus bonneagar breoslaithe, 
eitiltí gearraistir a thoirmeasc i gcás ina 
bhfuil roghanna eile inbhuanaithe ann, 
agus laghdú ar mhéid an tráchta trí 
bhíthin, inter alia, bainistiú sliotán.

Or. en

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 23 k (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(23k) Ba cheart don Choimisiún straitéis 
le haghaidh soghluaisteacht ghníomhach 
a thíolacadh faoi mhí Iúil 2021.

Or. en

Leasú 22

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

Leis an Rialachán seo, bunaítear creat le 
haghaidh laghdú dochúlaithe de réir a 
chéile ar astaíochtaí gás ceaptha agus chun 
feabhas a chur ar aistrithe trí bhíthin linnte 
nádúrtha nó linnte eile san Aontas.

Leis an Rialachán seo, bunaítear creat le 
haghaidh laghdú dochúlaithe mear ar 
astaíochtaí gás ceaptha, éifeachtaí aeráide 
eile agus chun feabhas a chur ar aistrithe trí 
bhíthin linnte nádúrtha nó linnte eile san 
Aontas.

Or. en

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Leagtar amach sa Rialachán seo cuspóir 
ceangailteach maidir le haeráidneodracht 
san Aontas faoi 2040, chun an sprioc 
fhadtéarmach de mhéadú na teochta a 
theorannú go 1,5°C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch a leagtar amach in 
Airteagal 2 de Chomhaontú Pháras a 
shaothrú, agus déantar foráil ann maidir le 
dul chun cinn a dhéanamh chun sprioc an 
oiriúnaithe dhomhanda a bhunaítear le 
Airteagal 7 de Chomhaontú Pháras a 
shaothrú.

Or. en

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le 
hastaíochtaí antrapaigineacha agus aistrithe 
na ngás ceaptha teasa, trí bhíthin linnte 
nádúrtha nó linnte eile a liostaítear i gCuid 

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

eile a liostaítear i gCuid 2 d’Iarscríbhinn V 
a ghabhann le Rialachán (AE) 2018/1999.

Or. en

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rannchuidíonn an Rialachán seo le 
cearta doshannta shaoránaigh an Aontais 
chun beatha, leas leanaí, slí bheatha, 
maoin agus cóir chomhionann a chosaint, 
mar atá siad faoi réir ag aeráid chobhsaí, 
a aithnítear sa Choinbhinsiún Eorpach 
um Chearta an Duine agus i gCairt um 
Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
araon.

Or. en

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

1. Déanfar astaíochtaí agus aistrithe 
gás ceaptha teasa a rialaítear le dlí an 
Aontais a chothromú san Aontas faoi 2040 
ar a dhéanaí, agus, ar an gcaoi sin, 
astaíochtaí a laghdú go nialas faoin dáta 
sin.

Déanfar astaíochtaí uile-Aontais, lena n-
áirítear astaíochtaí a bhaineann leis an 
Aontas ó eitlíocht idirnáisiúnta agus 
loingseoireacht idirnáisiúnta, éifeachtaí 
aeráide eile, agus aistrithe gás ceaptha 
teasa arna rialú i ndlí an Aontais, a 
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chothromú san Aontas a luaithe is féidir 
agus faoi 2040 ar a dhéanaí, agus ar an 
gcaoi sin laghdófar astaíochtaí go glan náid 
faoin dáta sin. Sroichfidh gach Ballstát 
glan-astaíochtaí nialasacha laistigh dá 
chríoch faoi 2040 ar a dhéanaí.

Or. en

Leasú 27

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Amhail ón 1 Eanáir 2041, 
rachaidh aistriú gás ceaptha teasa trí 
linnte nádúrtha thar astaíochtaí 
antrapaigineacha agus éifeachtaí aeráide 
eile an Aontas agus laistigh de chríoch 
gach Ballstáit.

Or. en

Leasú 28

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 

3. I bhfianaise an chuspóra 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1),socrófar gurb é sprioc 2030 
an Aontais don aeráid dá dtagraítear in 
Airteagal 2(11) de Rialachán (AE) 
2018/1999 ná laghduithe 65 % ar 
astaíochtaí i gcomparáid go 1990.
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Comhairle de réir mar is iomchuí.

Or. en

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

4. Faoin 30 Meitheamh 2021, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an 
gcaoi ar ghá reachtaíocht uile an Aontais 
atá ábhartha chun go gcomhlíonfaí sprioc 
aeráide 2030 an Aontais a leasú chun go 
bhféadfaí laghduithe 65 % ar astaíochtaí i 
gcomparáid le leibhéil 1990 a bhaint 
amach agus chun an cuspóir 
aeráidneodrachta a leagtar amach in 
Airteagal 2(1) a bhaint amach, agus na 
bearta is gá a dhéanamh, lena n-áirítear 
tograí reachtacha a ghlacadh, i gcomhréir 
leis na Conarthaí.

Or. en

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 2a
An Painéal Eorpach ar an Athrú Aeráide
1. Faoin 30 Meitheamh 2021, bunóidh an 
Coimisiún an Painéal Eorpach ar an 
Athrú Aeráide (EPCC). Feidhmeoidh 
EPCC mar phainéal neamhspleách 
comhairleach eolaíoch maidir leis an 
athrú aeráide. Is éard a bheidh ann ná 
uasmhéid de 20 eolaí sóisialta agus 
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nádúrtha a roghnófar ar bhonn a gcuid 
saineolais i réimse an athraithe aeráide. 
Tabharfar cuireadh do na heolaithe a 
roghnófar freastal ar éisteacht i gcoiste 
ábhartha Pharlaimint na hEorpa agus 
deimhneoidh coiste ábhartha Pharlaimint 
na hEorpa iad.
2. Áiritheoidh an Coimisiún go n-
áiritheofar le struchtúr rialachais agus 
comhdhéanamh EPCC a neamhspleáchas 
iomlán eolaíoch agus a uathriail, lena n-
áirítear neamhspleáchas agus uathriail 
iomlán institiúidí, comhlachtaí, oifigí 
agus gníomhaireachtaí an Aontais agus 
na mBallstát.
3. Déanfaidh EPCC faireachán ar na 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar 
laghduithe eile ar an tionchar aeráide san 
Aontas agus sna Ballstáit. I gcás inar gá, 
cuirfidh sé moltaí faoi bhráid aon 
institiúid ábhartha de chuid an Aontais 
agus aon Bhallstáit ábhartha.
4. Faoin 30 Samhain 2022, agus gach 
bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh EPCC a 
chuid torthaí a thuairisciú faoi mhír 3 
don Choimisiún, do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle. 
Áiritheoidh EPCC go leanfaidh sé 
próiseas atá go hiomlán trédhearcach 
agus go gcuirfear a thuarascálacha ar fáil 
don phobal.
5. Arna iarraidh sin go sonrach, 
féadfaidh EPCC faisnéis a sholáthar 
freisin agus moltaí a dhéanamh do 
Pharlaimint na hEorpa, do Choiste 
Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, 
do Choiste na Réigiún, do Chúirt 
Iniúchóirí na hEorpa, don Ombudsman 
Eorpach, nó d’aon pharlaimint náisiúnta.

Or. en
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 2b
Athbhreithniú eolaíoch ar chuspóirí 

aeráide an Aontais
1. Laistigh de shé mhí ar a dhéanaí tar éis 
gach stocáireamh domhanda dá 
dtagraítear in Airteagal 14 de 
Chomhaontú Pháras, foilseoidh EPCC 
tuarascáil maidir le comhsheasmhacht 
chuspóirí aeráide an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 agus é mar chuspóir 
méadú na teochta a theorannú go 1,5 °C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. 
Cuirfear na gnéithe seo a leanas san 
áireamh sa tuarascáil sin:
(a) an fhianaise eolaíoch is fearr atá ar 
fáil agus is déanaí, go háirithe na torthaí 
a thuairiscigh IPCC maidir leis an 
mbuiséad carbóin atá fágtha chun an 
méadú ar an teocht a theorannú go 1,5 °C 
os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch, 
tuarascálacha bliantúla maidir le bearna 
táirgeachta agus astaíochtaí ó Chlár 
Comhshaoil na Náisiún Aontaithe 
(UNEP), agus tuarascálacha ábhartha 
eile ó IPBES;
(b) 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;
(c) gealltanas an Aontais agus na 
mBallstát an uaillmhian agus an dul 
chun cinn is airde is féidir a léiriú le 
himeacht ama i gcomhréir le hAirteagal 
4(3) de Chomhaontú Pháras ina gcuid 
gníomhaíochtaí ar son na haeráide; agus
(d) gealltanas tugtha ag an Aontas agus 
ag na Ballstáit deireadh a chur le 
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caillteanas bithéagsúlachta agus í a 
aisiompú faoi 2030.
2. Tabharfaidh an Coimisiún aird chuí ar 
an tuarascáil dá dtagraítear i mír 1 agus, i 
gcás ina gcinnfidh EPCC go bhfuil 
cuspóirí aeráide an Aontais a leagtar 
amach in Airteagal 2 ar neamhréir leis an 
gcuspóir an méadú teochta a theorannú 
go 1,5 °C os cionn na leibhéal 
réamhthionsclaíoch, déanfaidh sé togra 
reachtach chun an Rialachán seo a leasú 
d’fhonn a áirithiú go ndéanfaidh an 
tAontas rannchuidiú cothrom agus 
inchreidte le sprioc fhadtéarmach 
Chomhaontú Pháras maidir le teocht. 

Or. en

Leasú 32

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. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh go 2040, 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.

Or. en

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus conair á socrú i gcomhréir le 
mír 1 déanfaidh an Coimisiún an méid seo 
a leanas a bhreithniú:

3. Agus conair á moladh i gcomhréir 
le mír 1 déanfaidh an Coimisiún an méid 
seo a leanas a bhreithniú:

Or. en

Leasú 34

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, ag cur san 
áireamh go hiomlán an costas a 
bhaineann le neamhghníomhaíocht agus 
le moill ar ghníomhaíocht ar son na 
haeráide;

Or. en

Leasú 35

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) tionchar na roghanna maidir le 
baint dé-ocsaíde carbóin ar an 
mbithéagsúlacht, ar éiceachórais agus ar 
shlándáil bia;

Or. en

Leasú 36

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

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

Or. en

Leasú 37

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

(f) an gá atá le sláine comhshaoil, an 
uaillmhian agus an dul chun cinn is airde 
is féidir a áirithiú le himeacht ama i 
gcomhréir le hAirteagal 4(3) de 
Chomhaontú Pháras;

Or. en

Leasú 38

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta;

(g) riachtanais agus deiseanna 
infheistíochta, agus aird iomlán á tabhairt 
ar an ngá le sócmhainní tréigthe a 
sheachaint;

Or. en
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Leasú 39

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ga) an gá atá le creat beartais atá 
cobhsaí, intuartha agus iontaofa le 
haghaidh infheistíochtaí;

Or. en

Leasú 40

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, 
lena soláthrófar rochtain chomhionann 
agus inacmhainne ar fhuinneamh 
inbhuanaithe, ar bhia, ar thithíocht agus 
ar shoghluaisteacht;

Or. en

Leasú 41

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ha) gealltanas tugtha ag an Aontas 
agus ag na Ballstáit deireadh a chur le 
caillteanas bithéagsúlachta agus í a 
aisiompú faoi 2030;

Or. en
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Leasú 42

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Or. en

Leasú 43

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ja) dlúthpháirtíocht agus freagracht 
idirnáisiúnta mar gheall ar astaíochtaí 
stairiúla thíortha na hEorpa.

Or. en

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1a. Faoin 31 Eanáir 2021, glacfaidh 
an Coimisiún Straitéis nuashonraithe AE 
maidir le hoiriúnú don athrú aeráide.

Or. en
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Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh na Ballstáit straitéisí 
agus pleananna a fhorbairt agus a chur 
chun feidhme lena n-áirítear creata 
bainistíochta riosca cuimsitheacha, 
bunaithe ar bhunlínte láidre aeráide agus 
leochaileachta agus ar mheasúnaithe ar 
dhul chun cinn.

2. Faoin 31 Nollaig 2021, déanfaidh 
na Ballstáit straitéisí agus pleananna a 
ghlacadh agus a chur chun feidhme lena n-
áirítear creata bainistíochta riosca 
cuimsitheacha, bunaithe ar bhunlínte láidre 
aeráide agus leochaileachta agus ar 
mheasúnaithe ar dhul chun cinn.

Or. en

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Déanfaidh an Coimisiún na measúnuithe 
agusconclúidí uile, 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 a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Or. en

Leasú 47

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 

4. Déanfaidh an Coimisiún measúnú 
ar aon dréachtbheart lena n-áirítear tograí 
reachtacha agus buiséadacha ach gan 
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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.

bheith teoranta dóibh 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.

Or. en

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Faoin...[2 bhliain ó dháta theacht i 
bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh 
an Coimisiún measúnú ar a 
chomhoiriúnaí atá reachtaíocht agus 
buiséid ábhartha uile an Aontais atá ann 
cheana le cuspóir na haeráidneodrachta a 
leagtar amach in Airteagal 2(1) mar a 
léirítear leis an gconair dá dtagraítear in 
Airteagal 3(1), agus, más gá, déanfaidh sé 
tograí de réir mar is iomchuí.

Or. en

Leasú 49

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4b. Faoin ...[2 bhliain ó dháta theacht 
i bhfeidhm an Rialacháin seo], déanfaidh 
an Coimisiún anailís chuimsitheach a 
thíolacadh ar na fóirdheontais uile do 
bhreoslaí iontaise, idir dhíreach agus 
indíreach, i ngach Ballstát. Léireofar 



PE650.613v01-00 32/37 PA\1204013GA.docx

GA

torthaí na hanailíse sin go hiomlán i 
bpróiseas an tSeimeastair Eorpaigh mar 
chuid de threochlár chun na 
fóirdheontais sin a chéimniú amach go 
hiomlán.

Or. en

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4c. Chun an dul chun cinn leanúnach 
i dtreo sprioc na haeráidneodrachta a 
leagtar amach in Airteagail 1 agus 2 a 
áirithiú, cuirfidh an Coimisiún agus na 
Ballstáit san áireamh go hiomlán na 
hoibleagáidí a leagtar amach i bpointe (b) 
d’Airteagal 3(1) de Threoir 2011/92/AE ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle1a d’fhonn aghaidh a 
thabhairt ar iomlán na n-astaíochtaí gás 
ceaptha teasa de chuid tionscadail phoiblí 
agus phríobháideacha, lena n-áirítear 
astaíochtaí indíreacha a tharlaíonn i 
slabhra luacha tionscadail.
_____________________
1a Treoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Nollaig 2011 maidir le measúnú a 
dhéanamh ar éifeachtaí tionscadal poiblí 
agus príobháideach áirithe ar an 
gcomhshaol (IO L 26, 28.1.2012, lch. 1).

Or. en

Leasú 51

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



PA\1204013GA.docx 33/37 PE650.613v01-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

Déanfaidh an Coimisiún na measúnuithe 
agus conclúidí uile, 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 a chur faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle.

Or. en

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, tar éis aird chuí a thabhairt ar 
an dul chun cinn comhchoiteann arna 
mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 5(1), 
nach bhfuil bearta Ballstáit 
comhsheasmhach leis an gcuspóir sin mar 
a chuirtear in iúl é leis an gconair dá 
dtagraítear in Airteagal 3(1) nó gur 
neamhleor iad chun dul chun cinn maidir 
leis an oiriúnú a áirithiú dá dtagraítear in 
Airteagal 4 féadfaidh sé moltaí a eisiúint 
chuig an mBallstát sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na moltaí sin a chur ar fáil go 
poiblí.

2. I gcás ina bhfaigheann an 
Coimisiún, tar éis aird chuí a thabhairt ar 
an dul chun cinn comhchoiteann arna 
mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 5(1), 
nach bhfuil bearta Ballstáit 
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, déanfaidh sé moltaí a eisiúint 
chuig an mBallstát sin. Déanfaidh an 
Coimisiún na moltaí sin a chur ar fáil go 
poiblí.

Or. en

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 – pointe a
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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 an moladh a chur chun 
feidhme de mheon dlúthpháirtíochta idir 
Ballstáit agus an tAontas agus idir na 
Ballstáit, agus de bhun phrionsabal an 
Chonartha maidir le comhar dílis;

Or. en

Leasú 54

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 aird iomlán tugtha aige ar an 
moladh agus na bearta a ghlac sé;

Or. en

Leasú 55

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

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

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

Or. en

Leasú 56

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 atá ar 
fáil, lena n-áirítear na tuairiscí is déanaí ó 
IPCC, UNEP, IPBES agus EPCC; agus

Or. en

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tabharfaidh EEA cúnamh don 
Choimisiún agus an measúnú dá dtagraítear 
in Airteagal 5 agus Airteagal 6 á ullmhú, i 
gcomhréir lena chlár oibre bliantúil.

2. Tabharfaidh EEA cúnamh don 
Choimisiún agus an measúnú dá dtagraítear 
in Airteagal 5 agus Airteagal 6 á ullmhú. 
Déanfar buiséad agus foireann EEA a 
mhéadú dá réir sin 

Or. en

Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rannpháirtíocht phoiblí Rannpháirtíocht phoiblí agus rochtain ar 
cheartas
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Or. en

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críoch caingne le haghaidh 
neamhniú arna ndéanamh faoi Airteagal 
263 CFAE, measfar go bhfuil daoine 
aonair bainteach go díreach agus go 
leithleach leis an méid seo a leanas:
(a) an chonair chun neodracht carbóin a 
bhaint amach a ghlactar faoi Airteagal 3 
agus, ar an gcaoi sin, seasamh chun 
agóid a dhéanamh i gcoinne dhlíthiúlacht 
aon ghníomhartha tarmligthe a ghlactar 
faoi Airteagal 9 os comhair Chúirt 
Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh;
(b) aon ghníomh a ghlacann AE mar 
thoradh ar athbhreithniú an Choimisiúin 
faoi Airteagal 3(1) nó mar fhreagairt ar 
thograí arna ndéanamh ag an gCoimisiún 
faoi Airteagal 5(4);
i gcás ina mbíonn tionchar pearsanta 
agus tromchúiseach ag éifeachtaí an 
athraithe aeráide orthu mar thoradh ar 
ghníomhartha nó neamhghníomhartha 
den chineál céanna.

Or. en

Leasú 60

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 Idirphlé il-leibhéil agus trasearnála maidir 
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agus fuinneamh leis an athrú aeráide

Or. en

Leasú 61

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 tras-earnála a bhunú maidir leis an 
athrú aeráide 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 aeráide sna 
hearnálacha éagsúla agus an méid sin a 
phlé, lena n-áirítear ar bhonn fadtéarmach, 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar dhul 
chun cinn, mura bhfuil struchtúr chun na 
críche céanna ann cheana. Féadfar 
pleananna agus straitéisí comhtháite 
náisiúnta don fhuinneamh, don aeráid, don 
tithíocht, don talmhaíocht, don 
bhithéagsúlacht agus don 
tsoghluaisteacht, ach gan bheith teoranta 
dóibh sin, a phlé faoi chuimsiú idirphlé 
den chineál sin.;

Or. en


