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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) cuirtear isteach an chaibidil seo a 
leanas:

‘CAIBIDIL IIa
BEARTA LAGHDAITHE 
ASTAÍOCHTAÍ
Airteagal 12a
Lamháltais a leithdháilfear agus a 
eiseofar amach anseo d’oibreoirí muirí

Beidh feidhm ag forálacha an Airteagail 
seo maidir le lamháltais a eisiúint agus a 
leithdháileadh i leith astaíochtaí gás 
ceaptha teasa ó longa a thagann isteach i 
gcalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit a 
chumhdaítear leis an Rialachán seo ón 
gComhairle, atá laistigh díobh nó a 
imíonn uathu. I gcás ina n-athraítear 
cuideachta de bhun Airteagal 11(2) den 
Rialachán seo, ní cheanglófar ar an 
gcuideachta nua ach lamháltais a fháil i 
leith astaíochta gás ceaptha teasa a 
bhaineann leis an tréimhse ar lena linn a 
cuireadh gníomhaíochtaí na loinge i 
gcrích faoina freagracht.
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 Faoin 31 Nollaig 2020, déanfaidh an 
Coimisiún nuashonrú ar an measúnú 
tionchair a rinneadh in 2013 agus a 
ghabhann leis an togra ón gCoimisiún le 
haghaidh Rialachán (AE) Uimh. 
525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle1a agus déanfaidh sé 
athbhreithniú ar Threoir 2003/87/CE a 
mholadh chun eisiúint agus 
leithdháileadh lamháltas i leith 
astaíochtaí gás ceaptha teasa a bheidh 
ann ón 1 Eanáir 2023 ar aghaidh ó longa 
a thagann isteach i gcalafoirt atá faoi 
dhlínse Ballstáit a chumhdaítear leis an 
Rialachán seo, atá laistigh díobh nó a 
imíonn uathu, a chur san áireamh. Beidh 
an togra bunaithe ar na sonraí is fearr atá 
ar fáil agus ar mheasúnú ar thionchar 
roghanna éagsúla, lena n-áirítear an 
tionchar ar astaíochtaí chomh maith leis 
an tionchar eacnamaíoch. Chun an 
tsláine chomhshaoil is fearr is féidir a 
áirithiú agus iomaíochas úinéirí loinge 
agus oibreoirí na hEorpa a chosaint, 
beidh an togra neodrach ó thaobh na 
brataí de.
2. Úsáidfear ar a laghad 50 % den ioncam 
a ghintear ó lamháltais dá dtagraítear i 
mír 1 den Airteagal seo a chur ar ceant 
tríd an gciste arna bhunú faoi Airteagal 
12b.
3. Úsáidfear ioncaim a ghintear ó 
lamháltais a chur ar ceant agus nach n-
úsáidtear tríd an gCiste a shainmhínítear 
in Airteagal 12b ar bhealach atá 
comhsheasmhach le haidhmeanna 
Threoir 2003/87/CE, go háirithe chun dul 
i ngleic leis an athrú aeráide san Aontas 
agus i dtríú tíortha, chun éiceachórais 
mhuirí a bhfuil tionchar ag an téamh 
domhanda orthu a chosaint agus a 
athshlánú, agus chun tacú le haistriú cóir 
sna Ballstáit, ag tacú le hath-imlonnú, 
athsciliú agus uas-sciliú oibrithe, 
oideachas, tionscnaimh cuardaithe poist 
agus gnólachtaí nuathionscanta, le linn 
idirphlé a bheith ann leis na 
comhpháirtithe sóisialta. Cuirfear gach 
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faisnéis maidir le húsáid an ioncaim sin 
ar fáil go poiblí.
4. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar 
chur chun feidhme na Caibidle seo agus 
ar threochtaí féideartha maidir le 
cuideachtaí atá ag iarraidh a sheachaint 
iad a bheith faoi cheangal ag ceanglais 
Threoir 2003/87/CE. Más iomchuí, 
molfaidh an Coimisiún bearta chun an 
tseachaint sin a chosc.
Airteagal 12b
An Ciste Aigéin
1. Mar chuid den togra chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar Threoir 
2003/87/CE, molfar Ciste Aigéin (‘an 
Ciste’) a chur ar bun don tréimhse ó 2023 
go 2030 chun éifeachtúlacht fuinnimh 
long a fheabhsú agus tacú le 
hinfheistíocht i dteicneolaíochtaí 
nuálacha agus i mbonneagar nuálach 
chun an earnáil muiriompair a 
dhícharbónú, lena n-áirítear i 
loingseoireacht ghearrthurais agus i 
gcalafoirt, agus úsáid a bhaint as breoslaí 
malartacha inbhuanaithe amhail hidrigin 
agus amóinia, a tháirgtear ó fhoinsí 
inathnuaite, agus ó theicneolaíochtaí 
tiomána astaíochtaí nialasacha, lena n-
áirítear teicneolaíochtaí gaoithe. 
Úsáidfear 20% den ioncam faoin gCiste 
chun rannchuidiú le cosaint, athshlánú 
agus bainistiú níos fearr ar éiceachórais 
mhuirí a mbíonn tionchar ag an téamh 
domhanda orthu, amhail limistéir mhuirí 
faoi chosaint; agus geilleagar gorm 
inbhuanaithe trasearnálach a chur chun 
cinn mar fhuinneamh muirí inathnuaite. 
Déanfar gach infheistíocht a dtacaíonn 
an Ciste léi a phoibliú agus beidh sí 
comhsheasmhach le haidhmeanna 
Threoir 2003/87/CE. 
2. De mhaolú air sin, féadfaidh 
cuideachtaí muiriompair ranníocaíocht 
bhliantúil bhallraíochta a íoc leis an 
gCiste i gcomhréir lena a n-astaíochtaí 
iomlána a tuairiscíodh don bhliain féilire 
roimhe sin faoin Rialachán seo chun an t-
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ualach riaracháin ar chuideachtaí muirí a 
theorannú, lena n-áirítear cuideachtaí 
beaga agus meánmhéide agus cuideachtaí 
nach mbíonn gníomhach go minic faoi 
raon feidhme Threoir 2003/87/CE. Leis 
an gCiste, tabharfar suas lamháltais i 
dteannta a chéile thar ceann cuideachtaí 
muiriompair ar baill den Chiste iad. 
Socrófar leis an gCiste an ranníocaíocht 
bhallraíochta in aghaidh an tona 
d’astaíochtaí faoin 28 Feabhra gach 
bliain, ach beidh sí cothrom ar a laghad 
leis an bpraghas socraíochta margaidh 
príomhúil nó tánaisteach is airde a 
taifeadadh do lamháltais an bhliain 
roimhe sin.
3. Gheobhaidh an Ciste lamháltais atá 
cothrom le méid iomlán comhchoiteann 
na ranníocaíochtaí dá dtagraítear i mír 2 
den Airteagal seo le linn na bliana féilire 
roimhe sin agus tabharfaidh sé suas iad 
don chlárlann a bhunaítear faoi Airteagal 
19 de Threoir 2003/87/CE faoin 30 
Aibreán gach bliain le cealú ina dhiaidh 
sin. Deanfar gach faisnéis maidir leis na 
ranníocaíochtaí a chur ar fáil don phobal.
4. Déanfar an Ciste a bhainistiú go 
lárnach trí chomhlacht de chuid an 
Aontais a mbeidh a struchtúr rialachais 
cosúil le rialachas an chiste dá 
bhforáiltear in Airteagal 10a (8) de 
Threoir 2003/87/CE. Beidh a struchtúr 
rialachais agus a phróiseas 
cinnteoireachta trédhearcach agus 
cuimsitheach, go háirithe i socrú réimsí 
tosaíochta, critéar agus nósanna imeachta 
leithdháilte deontas. Beidh ról 
comhairliúcháin iomchuí ag 
geallsealbhóirí ábhartha. Cuirfear gach 
faisnéis faoi na hinfheistíochtaí agus 
gach faisnéis ábhartha eile ar fheidhmiú 
an Chiste ar fáil don phobal.
5. Rachaidh an Coimisiún i mbun idirphlé 
le tríú tíortha maidir leis an gcaoi ar 
féidir leo an Ciste a úsáid chomh maith.
6. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
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ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 23 de 
Threoir 2003/87/CE chun Treoir 
2003/87/CE a fhorlíonadh maidir leis an 
Airteagal seo a chur chun feidhme.
Airteagal 12c
Tuairisciú agus athbhreithniú arna 
ndéanamh ag an gCoimisiún ar chur 
chun feidhme beart maolaithe aeráide ag 
an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta
1. Laistigh de 12 mhí ó ghlacadh bearta 
domhanda margadhbunaithe ag IMO 
maidir le hastaíochtaí GCT ó 
mhuiriompar a laghdú, agus sula 
dtiocfaidh na bearta sin chun bheith 
oibríochtúil, cuirfidh an Coimisiún 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle ina scrúdóidh 
sé uaillmhian agus sláine fhoriomlán 
chomhshaoil na mbeart sin, lena n-
áirítear a n-uaillmhian ghinearálta i ndáil 
le spriocanna faoi Chomhaontú Pháras, 
le sprioc laghdaithe astaíochtaí GCT ar 
fud gheilleagar an Aontais do 2030 agus 
leis an gcuspóir aeráidneodrachta de réir 
mar a shainmhínítear é i Rialachán (AE) 
.../... [An Dlí Aeráide Eorpach]. Cuirfear 
san áireamh sa tuarascáil sin go háirithe 
leibhéal na rannpháirtíochta sna bearta 
domhanda sin, a n-in-
fhorfheidhmitheacht, a dtrédhearcacht, 
na pionóis as neamhchomhlíonadh, na 
próisis le haghaidh ionchur poiblí, úsáid 
creidmheasanna fritháireamh, 
faireachán, tuairisciú agus fíorú 
astaíochtaí, clárlanna, cuntasacht chomh 
maith le rialacha maidir le húsáid 
bithbhreoslaí.
2. I gcás inarb iomchuí, déanfaidh an 
Coimisiún togra reachtach chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle a chur i dteannta na 
tuarascála dá dtagraítear i mír 1 chun 
Treoir 2003/87/CE a leasú ar bhealach 
atá comhsheasmhach leis an aidhm sláine 
chomhshaoil agus éifeachtacht 
ghníomhaíocht aeráide an Aontais a 
chaomhnú, go háirithe sprioc laghdaithe 
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astaíochtaí GCT ar fud gheilleagar an 
Aontais do 2030 agus an cuspóir maidir le 
haeráidneodracht de réir mar a 
shainmhínítear í i Rialachán (AE) .../... 
[An Dlí Aeráide Eorpach].
__________________

1a Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir 
le sásra chun faireachán agus tuairisciú a 
dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha 
don athrú aeráide a thuairisciú ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an 
Aontais agus lena n-aisghairtear 
Cinneadh Uimh. 280/2004/CE (IO L 165, 
18.6.2013, lch. 13). 
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