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IARSCRÍBHINN 

CEARTÚCHÁN 

ar Rialachán (AE) 2018/1092 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 

lena mbunaítear an Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta lena ndírítear ar 

thacú le hiomaíochas agus cumas nuálaíochta thionscal cosanta an Aontais 

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 200 an 7 Lúnasa 2018) 

(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 7 Lúnasa 2018) 

1. Ar leathanach 31, tús aithris (8) 

in ionad: 

"Tar éis tosaíochtaí maidir le cumas cosanta comhchoiteann a chomhaontú ar leibhéal an Aontais go 

háirithe tríd an bPlean Forbraíochta um Chumas, ...", 

léitear: 

"Tar éis tosaíochtaí maidir le cumas cosanta comhchoiteann a chomhaontú ar leibhéal an Aontais go 

háirithe tríd an bPlean Forbartha Cumas, ...". 
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2. Ar leathanach 31, aithris (9) 

in ionad: 

"Ba cheart do na Ballstáit, nuair is iomchuí, bainisteoir tionscadail a cheapadh freisin, amhail 

eagraíocht idirnáisiúnta um bainistíocht tionscadail, mar shampla an Eagraíocht um Chomhchomhar 

Armála, nó eintiteas cosúil leis an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint, chun an obair a 

bhaineann le forbairt birt chomhoibrithigh a fhaigheann tacaíocht ón gClár a stiúradh. I gcás ina 

ndéanfar ceapachán den sórt sin, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle leis an mbainisteoir 

tionscadail maidir leis an dul chun cinn a dhéanfar i ndáil leis an mbeart sin sula ndéanann sé an 

íocaíocht a fheidhmiú do thairbhí an bhirt incháilithe ionas go bhféadfaidh an bainisteoir tionscadail 

a áirithiú go n-urramóidh na tairbhithe na tréimhsí ama", 

léitear: 

"Ba cheart do na Ballstáit, nuair is iomchuí, bainisteoir tionscadail a cheapadh freisin, amhail 

eagraíocht idirnáisiúnta um bainistíocht tionscadail, mar shampla an Eagraíocht um Chomhchomhar 

Armála, nó eintiteas, amhail an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint, chun an obair a bhaineann 

le forbairt gníomhaíochta comhoibrithigh a fhaigheann tacaíocht ón gClár a stiúradh. I gcás ina 

ndéanfar ceapachán den sórt sin, ba cheart don Choimisiún dul i gcomhairle leis an mbainisteoir 

tionscadail maidir leis an dul chun cinn a dhéanfar i ndáil leis an ngníomhaíocht sin sula ndéanann 

sé an íocaíocht a fheidhmiú do thairbhí na gníomhaíochta incháilithe ionas go bhféadfaidh an 

bainisteoir tionscadail a áirithiú go n-urramóidh na tairbhithe na tréimhsí ama". 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=37649&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:11638/18;Nr:11638;Year:18&comp=11638%7C2018%7C


 

 

11638/18     3
IARSCRÍBHINN JUR.7  GA 
 

3. Ar leathanach 31, aithris (11) 

in ionad: 

"Ós rud é gurb é cuspóir an Chláir tacú le hiomaíochas agus le héifeachtúlacht thionscal cosanta an 

Aontais tríd an riosca a bhaint de chéim forbartha na dtionscadal comhair, ba cheart bearta maidir le 

forbairt táirge nó teicneolaíochta cosanta, eadhon staidéir féidearthachta agus bearta tacaíochta eile, 

dearadh (lena n-áirítear na sonraíochtaí teicniúla ar a bhfuil an dearadh bunaithe), fréamhshamhaltú, 

tástáil, cáiliú, agus deimhniú córas agus le héifeachtúlacht a mhéadú thar saolré táirge nó 

teicneolaíochta cosanta, ba cheart na bearta sin a bheith incháilithe chun cistiú a fháil faoin gClár. 

Beidh uasghrádú na dteicneolaíochtaí agus na dtáirgí cosanta atá ann cheana, lena n-áirítear a n-idir-

inoibritheacht, incháilithe freisin chun cistiú a fháil faoin gClár. Bearta maidir le táirgí agus 

teicneolaíochtaí cosanta atá ann cheana féin a uasghrádú, níor cheart dóibh a bheith incháilithe ach 

amháin nuair nach mbíonn an fhaisnéis réamhbheitheach is gá chun an beart a dhéanamh faoi réir 

aon srianta a d'fhágfadh bac ar chumas an beart a dhéanamh.", 

léitear: 

"Ós rud é gurb é cuspóir an Chláir tacú le hiomaíochas agus le héifeachtúlacht thionscal cosanta an 

Aontais tríd an riosca a bhaint de chéim forbartha na dtionscadal comhair, ba cheart gníomhaíochtaí 

maidir le forbairt táirge nó teicneolaíochta cosanta, eadhon staidéir féidearthachta agus 

gníomhaíochtaí tacaíochta eile, dearadh (lena n-áirítear na sonraíochtaí teicniúla ar a bhfuil an 

dearadh bunaithe), fréamhshamhaltú, tástáil, cáiliú, agus deimhniú córas agus le héifeachtúlacht a 

mhéadú thar saolré táirge nó teicneolaíochta cosanta, ba cheart na gníomhaíochtaí sin a bheith 

incháilithe chun cistiú a fháil faoin gClár. Ba cheart uasghrádú na dteicneolaíochtaí agus na dtáirgí 

cosanta atá ann cheana, lena n-áirítear a n-idir-inoibritheacht, bheith incháilithe freisin chun cistiú a 

fháil faoin gClár. Gníomhaíochtaí maidir le táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta atá ann cheana féin 

a uasghrádú, níor cheart dóibh a bheith incháilithe ach amháin nuair nach mbíonn an fhaisnéis 

réamhbheitheach is gá chun an ghníomhaíocht a dhéanamh faoi réir aon srianta a d'fhágfadh bac ar 

an gcumas an ghníomhaíocht a dhéanamh.". 

4. Ar leathanach 32, aithris (13) an dara habairt 

in ionad: 

"(...) bearta a bhfuil leibhéal níos airde um ullmhacht teicneolaíochta ag baint leo, ba cheart 

comhaontú maidir le sonraíochtaí comhchoiteanna teicniúla a bheith ina choinníoll príomha chun 
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bheith incháilithe chun cistiú a fháil faoin gClár. Ba cheart staidéir féidearthachta agus bearta a 

bhfuil mar aidhm acu tacú le sonraíochtaí teicniúla nó le caighdeáin theicniúla comhchoiteann a 

bhunú a bheith incháilithe freisin chun cistiú a fháil faoin gClár.", 

léitear: 

"(...) gníomhaíochtaí a bhfuil leibhéal níos airde um ullmhacht teicneolaíochta ag baint leo, ba 

cheart comhaontú maidir le sonraíochtaí comhchoiteanna teicniúla a bheith ina choinníoll príomha 

chun bheith incháilithe chun cistiú a fháil faoin gClár. Ba cheart staidéir féidearthachta agus bearta 

a bhfuil mar aidhm acu tacú le sonraíochtaí teicniúla nó le caighdeáin theicniúla comhchoiteanna a 

bhunú a bheith incháilithe freisin chun cistiú a fháil faoin gClár.". 
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5. Ar leathanach 32, aithris (16), an chéad abairt 

in ionad: 

"I gcúinsí áirithe, ba cheart go mbeadh sé indéanta maolú ón bprionsabal nach bhfuil tairbhithe ná 

fochonraitheoirí a bhaineann leis an mbeart faoi réir rialú ag tríú tír ná eintitis tríú tír. Sa 

chomhthéacs sin, maidir le gnóthais atá bunaithe san Aontas agus atá á rialú ag tríú tír nó ag eintitis 

tríú tír, ba cheart go mbeadh gnóthais den chineál sin a bheith in ann a bheith incháilithe do chistiú 

ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha ábhartha diana a bhaineann le leasanna slándála agus 

cosanta an Aontais agus a chuid Ballstát mar a bunaíodh i gcreat an chomhbheartais eachtraigh agus 

slándála de bhun Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), lena n-áirítear maidir le 

bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch na cosanta Eorpaí a neartú.", 

léitear: 

"I gcúinsí áirithe, ba cheart go mbeadh sé indéanta maolú ón bprionsabal nach bhfuil tairbhithe ná 

fochonraitheoirí a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht faoi réir rialú ag tríú tír ná eintitis tríú tír. 

Sa chomhthéacs sin, maidir le gnóthais atá bunaithe san Aontas agus atá á rialú ag tríú tír nó ag 

eintitis tríú tír, ba cheart go mbeadh gnóthais den chineál sin a bheith in ann a bheith incháilithe do 

chistiú ar choinníoll go gcomhlíontar coinníollacha ábhartha diana a bhaineann le leasanna slándála 

agus cosanta an Aontais agus a chuid Ballstát mar a bunaíodh i gcreat an chomhbheartais eachtraigh 

agus slándála de bhun Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), lena n-áirítear maidir 

le bonn tionsclaíoch agus teicneolaíoch na cosanta Eorpaí a neartú.". 
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6. Ar leathanach 32, aithris (17) 

in ionad: 

"Ba cheart freisin go mbeadh comhar idir tairbhithe agus bhfochonraitheoirí agus gnóthais atá 

bunaithe i dtríú tír nó arna rialú ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír, faoi réir coinníollacha ábhartha a 

bhaineann le leasanna slándála agus cosanta an Aontais gona Bhallstáit. Sa chomhthéacs sin, níor 

cheart go mbeadh aon rochtain neamhúdaraithe ag tríú tíortha ná ag eintitis eile tríú tír ar fhaisnéis 

rúnaicmithe a bhaineann le feidhmiú an bhirt. Údaraítear rochtain ar fhaisnéis rúnaicmithe i 

gcomhréir leis na rialacha slándála ábhartha is infheidhme maidir le faisnéis rúnaicmithe an Aontais 

Eorpaigh agus le faisnéis arna haicmiú i gcomhréir le haicmiú náisiúnta slándála.", 

léitear: 

"Ba cheart freisin go mbeadh comhar idir tairbhithe agus fochonraitheoirí a bhfuil baint acu leis an 

ngníomhaíocht agus gnóthais atá bunaithe i dtríú tír nó arna rialú ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír, 

faoi réir coinníollacha ábhartha a bhaineann le leasanna slándála agus cosanta an Aontais gona 

Bhallstáit. Sa chomhthéacs sin, níor cheart go mbeadh aon rochtain neamhúdaraithe ag tríú tír ná ag 

eintitis eile tríú tír ar fhaisnéis rúnaicmithe a bhaineann le feidhmiú na gníomhaíochta. Údaraítear 

rochtain ar fhaisnéis rúnaicmithe i gcomhréir leis na rialacha slándála ábhartha is infheidhme maidir 

le faisnéis rúnaicmithe an Aontais Eorpaigh agus le faisnéis arna haicmiú de réir aicmithe náisiúnta 

slándála.". 
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7. Ar leathanach 32, aithris (20), an tríú abairt 

in ionad: 

"Dá réir sin, i dtaca le rannchuidiú an bhirt sin leis na leasanna sin agus leis na tosaíochtaí maidir le 

cumas cosanta arna gcomhaontú ag na Ballstáit faoi chuimsiú an chomhbheartais eachtraigh agus 

slándála, ba cheart an rannchuidiú sin a bheith ina chritéar dámhachtana. Laistigh den Aontas, 

déantar tosaíochtaí maidir le cumas cosanta comhchoiteanna a shainaithint go háirithe tríd an 

bPlean Forbraíochta um Chumas. Le próisis eile an Aontais, amhail an tAthbhreithniú 

Comhordaithe Bliantúil ar Chosaint agus an Buanchomhar Struchtúrtha, tacófar le cur chun feidhme 

na dtosaíochtaí ábhartha trí chomhar feabhsaithe.", 

léitear: 

"Dá réir sin, i dtaca le rannchuidiú na gníomhaíochta sin leis na leasanna sin agus leis na tosaíochtaí 

maidir le cumas cosanta arna gcomhaontú ag na Ballstáit faoi chuimsiú an chomhbheartais 

eachtraigh agus slándála, ba cheart an rannchuidiú sin a bheith ina chritéar dámhachtana. Laistigh 

den Aontas, déantar tosaíochtaí maidir le cumas cosanta comhchoiteanna a shainaithint go háirithe 

tríd an bPlean Forbartha Cumas. Le próisis eile an Aontais, amhail an tAthbhreithniú Comhordaithe 

Bliantúil ar Chosaint agus an Buanchomhar Struchtúrtha, tacófar le cur chun feidhme na 

dtosaíochtaí ábhartha trí chomhar feabhsaithe.". 
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8. Ar leathanach 33, aithris (26) 

in ionad: 

"Ós rud é gur cheart don Chlár gníomhaíochtaí taighde a chomhlánú, go háirithe i réimse na 

cosanta, agus ar mhaithe le comhsheasmhacht agus le simpliú riaracháin, ba cheart na rialacha 

céanna is atá in Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta agus ar Fís 2020: an Clár Réime um 

Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020) ("Fís 2020") a chur i bhfeidhm a mhéid is féidir ar an 

gClár. Is iomchuí, dá bhrí sin, íocaíochtaí indíreacha a aisíoc de réir ráta comhréidh 25 % mar a 

dhéantar faoin Réamhbheart maidir le Taighde Cosanta agus faoi Fís 2020.", 

léitear: 

"Ós rud é gur cheart don Chlár gníomhaíochtaí taighde a chomhlánú, go háirithe i réimse na 

cosanta, agus ar mhaithe le comhsheasmhacht agus le simpliú riaracháin, ba cheart na rialacha 

céanna is atá sa Ghníomhaíocht Ullmhúcháin maidir le Taighde Cosanta (PADR) agus in Fís 2020: 

an Clár Réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020) ("Fís 2020") a chur i bhfeidhm a 

mhéid is féidir ar an gClár. Is iomchuí, dá bhrí sin, íocaíochtaí indíreacha a aisíoc de réir ráta 

comhréidh 25 % mar a dhéantar faoi PADR agus faoi Fís 2020.". 

9. Ar leathanach 34, tús aithris (34) 

in ionad: 

"Tar éis na tograí a gheofar a mheas le cabhair saineolaithe neamhspleácha, arb iad na Ballstáit a 

dhéanfaidh a ndintiúir phearsantaithe a bhailíochtú, roghnóidh an Coimisiún na bearta a ndéanfar 

cistiú orthu faoin gClár...", 

léitear: 

"Tar éis na tograí a gheofar a mheas le cabhair saineolaithe neamhspleácha, arb iad na Ballstáit a 

dhéanfaidh a ndintiúir slándála a bhailíochtú, roghnóidh an Coimisiún na bearta a ndéanfar cistiú 

orthu faoin gClár...". 
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10. Ar leathanach 38, Airteagal 1 

in ionad: 

"Bunaítear leis an Rialachán seo Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (an "Clár") i 

ndáil le gníomhaíochtaí an Aontais lena gcumhdaítear an tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 

Nollaig 2020.", 

léitear: 

"Bunaítear leis an Rialachán seo Clár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (an "Clár") i 

ndáil le gníomhaíocht an Aontais lena gcumhdaítear an tréimhse ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 

Nollaig 2020.". 

11. Ar leathanach 36, Airteagal 6, mír 1 

in ionad: 

"Leis an gClár, cuirfear tacaíocht ar fáil do ghníomhaíochtaí arna ndéanamh ag tairbhithe sa chéim 

forbartha, lena gcumhdaítear táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta nua agus uasghrádú táirgí agus 

teicneolaíochtaí atá ann cheana, ar choinníoll nach bhfuil úsáid na faisnéise a bhí ann roimhe agus is 

gá chun t-uasghrádú a dhéanamh faoi réir srianadh ó thríú tír nó ó eintiteas tríú tír, go díreach nó go 

hindíreach trí ghnóthas idirmheánach amháin nó níos mó ná ceann amháin.", 

léitear: 

"Leis an gClár, cuirfear tacaíocht ar fáil do ghníomhaíochtaí arna ndéanamh ag tairbhithe sa chéim 

forbartha, lena gcumhdaítear táirgí agus teicneolaíochtaí cosanta nua agus uasghrádú táirgí agus 

teicneolaíochtaí atá ann cheana, ar choinníoll nach bhfuil úsáid na faisnéise a bhí ann roimhe agus is 

gá chun an ghníomhaíocht don uasghrádú a dhéanamh faoi réir srianadh ó thríú tír nó ó eintiteas tríú 

tír, go díreach nó go hindíreach trí ghnóthas idirmheánach amháin nó níos mó.". 
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12. Ar leathanach 37, Airteagal 6, mír 2 

in ionad: 

"2. Déanfar an beart dá dtagraítear i mír 1 i gcomhar le gnóthais a bheidh ag comhoibriú laistigh 

de chuibhreannas ina mbeidh trí eintiteas incháilithe, ar a laghad, atá bunaithe i dtrí Bhallstát 

dhifriúla ar a laghad. I gcás trí cinn, ar a laghad, de na heintitis incháilithe sin a bheidh 

bunaithe in dhá Bhallstát dhifriúla, ar a laghad, ní bheidh siad á rialú, go díreach nó go 

hindíreach, ag an eintiteas céanna, ná ní rialóidh siad a chéile.", 

léitear: 

"2. Is gnóthais a bheidh ag comhoibriú laistigh de chuibhreannas ina mbeidh trí eintiteas 

incháilithe, ar a laghad, atá bunaithe i dtrí Bhallstát éagsúil ar a laghad a dhéanfaidh na 

gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1. I gcás trí cinn, ar a laghad, de na heintitis incháilithe 

sin a bheidh bunaithe in dhá Bhallstát éagsúla, ar a laghad, ní bheidh siad á rialú, go díreach 

nó go hindíreach, ag an eintiteas céanna, ná ní rialóidh siad a chéile.". 

13. Ar leathanach 37, teideal an Airteagail 

in ionad: 

"Airteagal 7 

Gníomhaíochtaí incháilithe", 

léitear: 

"Airteagal 7 

Eintitis incháilithe". 
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14. Ar leathanach 37, Airteagal 7, mír 4, an chéad abairt 

in ionad: 

"De mhaolú ar mhír 3 den Airteagal seo, agus faoi réír Airteagal 15(2), beidh gnóthas atá bunaithe 

san Aontas agus atá á rialú ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír incháilithe mar thairbhí nó mar 

fhochonraitheoir a bhaineann leis an mbeart, ach amháin más rud é go gcuirtear ar fáil don 

Choimisiún ráthaíochtaí arna bhformheas ag an mBallstát ina bhfuil sé bunaithe, i gcomhréir lena 

chuid nósanna imeachta náisiúnta. Féadtar tagairt a dhéanamh sna ráthaíochtaí do struchtúr 

bainistíochta feidhmiúcháin an ghnóthais atá bunaithe san Aontas. Más iomchuí leis an mBallstát 

ina bhfuil an gnóthas bunaithe, d'fhéadfadh na rathaíochtaí sin tagairt a dhéanamh freisin do chearta 

sonracha rialtasacha i rialú an ghnóthais.", 

léitear: 

"De mhaolú ar mhír 3 den Airteagal seo, agus faoi réir Airteagal 15(2), ní bheidh gnóthas atá 

bunaithe san Aontas agus atá á rialú ag tríú tír nó ag eintiteas tríú tír incháilithe mar thairbhí nó mar 

fhochonraitheoir a bhfuil baint acu leis an ngníomhaíocht, ach amháin más rud é go gcuirtear ar fáil 

don Choimisiún ráthaíochtaí arna bhformheas ag an mBallstát ina bhfuil sé bunaithe, i gcomhréir 

lena chuid nósanna imeachta náisiúnta. Féadfar tagairt a dhéanamh sna ráthaíochtaí sin do struchtúr 

bainistíochta feidhmiúcháin an ghnóthais atá bunaithe san Aontas. Más iomchuí leis an mBallstát 

ina bhfuil an gnóthas bunaithe, féadfar tagairt a dhéanamh sna ráthaíochtaí sin freisin do chearta 

sonracha rialtasacha i rialú an ghnóthais.". 
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15. Ar leathanach 39, Airteagal 9, mír 1 

in ionad: 

"1. I gcás ina gcuirfear cúnamh airgeadais an Aontais ar fáil trí bhíthin deontas, déanfaidh comhaltaí 

an chuibhreannais comhalta dá gcomhaltaí a cheapadh chun gníomhú mar chomhordaitheoir. 

Déanfar an comhordaitheoir a aithint sa chomhaontú deontais. Beidh an comhordaitheoir ina 

phríomhtheagmhálaí le comhaltaí an chuibhreannais maidir le caidreamh leis an gCoimisiún agus 

leis an gcomhlacht cistiúcháin ábhartha, mura sonraítear a mhalairt sa chomhaontú deontais nó i 

gcás nach gcomhlíonfar a oibleagáidí faoin gcomhaontú deontais.", 

léitear: 

"1. I gcás ina gcuirfear cúnamh airgeadais an Aontais ar fáil trí bhíthin deontas, déanfaidh comhaltaí 

aon chuibhreannais ar mian leis bheith rannpháirteach i ngníomhaíocht comhalta dá chomhaltaí a 

cheapadh chun gníomhú mar chomhordaitheoir. Déanfar an comhordaitheoir a aithint sa 

chomhaontú deontais. Beidh an comhordaitheoir ina phríomhtheagmhálaí le comhaltaí an 

chuibhreannais maidir le caidreamh leis an gCoimisiún agus leis an gcomhlacht cistiúcháin 

ábhartha, mura sonraítear a mhalairt sa chomhaontú deontais nó i gcás nach gcomhlíonfar a 

oibleagáidí faoin gcomhaontú deontais.". 

16. Ar leathanach 39, Airteagal 11, mír 1 

in ionad: 

"1. Ní rachaidh cúnamh airgeadais an Aontais a chuirtear ar fáil faoin gClár thar 20 % de chostas 

incháilithe an bhirt dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 6(1). I ngach cás eile, d'fhéadfaí suas le 

costas incháilithe iomlán an bhirt a chumhdach leis an gcúnamh.", 

léitear: 

"1. Ní rachaidh cúnamh airgeadais an Aontais a chuirtear ar fáil faoin gClár thar 20 % de chostas 

incháilithe gníomhaíochta dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 6(1). I ngach cás eile, féadfar suas 

le costas incháilithe iomlán an bhirt a chumhdach leis an gcúnamh.". 
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17. Ar leathanach 40, Airteagal 11, mír 3, an dara fomhír 

in ionad: 

"Féadfar an ráta cistiúcháin a mhéadú de phointí céatadáin atá coibhéiseach le céatadán chostas 

incháilithe iomlán beart atá sannta do FBManna atá bunaithe i mBallstáit ina bhfuil na gnóthais sa 

chuibhreannas nach FBManna iad bunaithe.", 

léitear: 

"Féadfar an ráta cistiúcháin a mhéadú de phointí céatadáin atá coibhéiseach le céatadán chostas 

incháilithe iomlán beart atá sannta do FBManna atá bunaithe i mBallstáit ina bhfuil na gnóthais sa 

chuibhreannas nach FBManna iad bunaithe, suas le 5 phointe céatadáin breise.". 

18. Ar leathanach 40, Airteagal 11, mír 6 

in ionad: 

"Ní mó ná 35 phointe céatadáin a bheidh an méadú foriomlán ar ráta cistiúcháin an bhirt tar éis do 

mhíreanna 2, 3 agus 4 a chur i bhfeidhm.", 

léitear: 

"Ní mó ná 35 phointe céatadáin a bheidh an méadú foriomlán ar ráta cistiúcháin gníomhaíochta tar 

éis míreanna 2, 3 agus 4 a chur i bhfeidhm.". 
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19. Ar leathanach 40, Airteagal 13, mír 1 

in ionad: 

"Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de bhrí Rialachán (AE) 

Uimh. 182/2011. Tabharfar cuireadh don Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint a bheith ann lena 

barúlacha agus a saineolas a chur ar fáil don choiste mar bhreathnóir. Tabharfar cuireadh freisin don 

tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cúnamh a thabhairt.", 

léitear: 

"Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán 

(AE) Uimh. 182/2011. Tabharfar cuireadh don Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint a barúlacha 

agus a saineolas a chur ar fáil don choiste mar bhreathnóir. Tabharfar cuireadh freisin don tSeirbhís 

Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí cúnamh a thabhairt". 

20. Ar leathanach 41, Airteagal 15, mír 1 

in ionad: 

"Agus an Clár á chur chun feidhme, déanfar cistiú an Aontais a dheonú tar éis glaonna iomaíocha a 

eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 

Uimh. 1268/2012.", 

léitear: 

"Agus an Clár á chur chun feidhme, déanfar cistiú ón Aontas a dheonú tar éis glaonna iomaíocha 

arna n-eisiúint i gcomhréir le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 agus Rialachán Tarmligthe 

(AE) Uimh. 1268/2012.". 
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21. Ar leathanach 42, Airteagal 15, mír 2, an dara mír 

in ionad: 

"Cabhróidh saineolaithe neamhspleácha, a bhfuil a sonraí aitheantais slándála bailíochtaithe ag na 

Ballstáit, leis an gCoimisiún i gcomhthéacs an nós imeachta dámhachtana.", 

léitear: 

"Cabhróidh saineolaithe neamhspleácha, a bhfuil a ndintiúir slándála bailíochtaithe ag na Ballstáit, 

leis an gCoimisiún i gcomhthéacs an nós imeachta dámhachtana.". 

22. Ar leathanach 41, Airteagal 17, mír 2 

in ionad: 

"Chun tacú le héifeachtúlacht agus éifeachtacht bhearta an Aontais a fheabhsú sa todhchaí, 

déanfaidh an Coimisiún, tuarascáil mheastóireachta shiarghabhálach a tharraingt suas agus cuirfidh 

sé í chuig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle. Déanfaidh an tuarascáil cur le comhairliúcháin 

ábhartha leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí tábhachtacha, agus déanfaidh sí measúnú go 

háirithe ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal 3. 

Déanfar anailís sa tuarascáil freisin ar rannpháirtíocht trasteorann, lena n-áirítear rannpháirtíocht 

FBManna, agus cuideachtaí meánchaipitlithe, i mbearta arna ndéanamh faoin gClár....", 

léitear: 

"Chun tacú le héifeachtúlacht agus éifeachtacht ghníomhaíochtaí beartais an Aontais a fheabhsú sa 

todhchaí, déanfaidh an Coimisiún, tuarascáil mheastóireachta shiarghabhálach a tharraingt suas 

agus cuirfidh sé í chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. Déanfaidh an tuarascáil 

cur le comhairliúcháin ábhartha leis na Ballstáit agus le geallsealbhóirí tábhachtacha, agus 

déanfaidh sí measúnú go háirithe ar an dul chun cinn atá déanta maidir leis na cuspóirí a leagtar 

amach in Airteagal 3. Déanfar anailís sa tuarascáil freisin ar rannpháirtíocht trasteorann, lena n-

áirítear rannpháirtíocht FBManna, agus cuideachtaí meánchaipitlithe, i ngníomhaíochtaí arna 

ndéanamh faoin gClár....". 
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23. Ar leathanach 42, Airteagal 18, mír 1 

in ionad: 

"Nuair a chuirfear chun feidhme bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún 

bearta iomchuí lena áirithiú go ndéanfar leasa airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta 

coisctheacha a chur i bhfeidhm...", 

léitear: 

"Nuair a chuirfear chun feidhme bearta arna maoiniú faoin Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún 

bearta iomchuí lena áirithiú go ndéanfar leasanna airgeadais an Aontais a chosaint trí bhearta 

coisctheacha a chur i bhfeidhm...". 

24. Ar leathanach 42, Airteagal 18, mír 3 

in ionad: 

"..., d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann 

difear do leasa airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó le cinneadh deontais nó le 

conradh a chistítear faoin gClár.", 

léitear: 

"... d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann 

difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó le cinneadh deontais nó le 

conradh a chistítear faoin gClár.". 

25. Sa Rialachán seo tríd síos, agus de bhreis ar na ceartúcháin shonracha a luaitear roimhe seo, 

cuirtear an leagan cuí gramadaí den fhocal “gníomhaíocht” in ionad an leagain chomhfhreagraigh 

den fhocal "beart" agus déantar cibé oiriúnuithe gramadaí eile is gá de bharr na n-athruithe sin ach 

amháin ar leathanach 31, Aithris 11, an tríú line; leathanach 35, Aithris 37; leathanach 35, Aithris 

39; leathanach 37, Airt 6(1), an dara mír, pointe (a); leathanach 38, Airt 7(4), an dara mír, an line 

leathdheireanach; agus leathanach 42, Airt 18(1), deireadh na chéad line, agus an dara line. 
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