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ón gCoiste um Buiséid

Tuarascáil
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer A9-0146/2020
Dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh 

Togra le haghaidh cinnidh (10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

_____________________________________________________________

Leasú 1

Dréachtchinneadh
Aithris 1 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(1a) Leis an gCinneadh seo, tugtar an 
bunús dlí don Choimisiún cistí a fháil ar 
iasacht ar na margaí caipitil chun 
caiteachas faoi chuimsiú  phacáiste 
téarnaimh ‘Next Generation EU’ a 
mhaoiniú. Ní mór costais ghaolmhara 
phríomhshuim agus ús na n-
aisíocaíochtaí a hathmhaoiniú le buiséad 
an Aontais laistigh d’achar ama 
réamhshainithe ag brath ar aibíochtaí na 
mbannaí agus ar an straitéis aisíocaíochta 
fiachais. Níor cheart go dtiocfadh laghdú 
míchuí ar chaiteachas ar na cláir nó ar 
ionstraimí infheistíochta faoin gCreat 
Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) as na 
costais sin, ná níor cheart go dtiocfadh 
méaduithe móra ar rannaíochtaí 
náisiúnta mar thoradh orthu. Dá bhrí sin, 
chun inchreideacht agus 
inbhuanaitheacht phlean aisíocaíochta 
‘Next Generation EU’ a fheabhsú, ba 
cheart na costais sin a chumhdach go 
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hiomlán ó fhíor-acmhainní dílse nua. Ba 
cheart na leithreasuithe caiteachais 
gaolmhara a ríomh de bhreis ar na 
huasteorainneacha CAI, a bhfuil foráil le 
déanamh ina leith faoin Rialachán nua 
CAI. 

Leasú 2

Dréachtchinneadh
Aithris 1 b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(1b) Aon mhéideanna a ghintear le 
hacmhainní dílse nua thar an leibhéal is 
gá chun oibleagáidí aisíocaíochtaí i 
mbliain ar leith a chumhdach, ba cheart 
go bhfanfaidís i mbuiséad an Aontais mar 
ioncam ginearálta.  Tar éis dheireadh an 
phlean aisíocaíochta, ba cheart go leanfaí 
de bhuiséad an Aontais a chistiú leis na 
hacmhainní dílse sin mar ioncam 
ginearálta. Le tabhairt isteach ciseán 
d’acmhainní dílse nua, ba cheart go 
ndéanfaí an leibhéal iomchuí cistithe do 
chaiteachas an Aontais a ráthú san CAI, 
agus maolú á dhéanamh ar phríomhacht 
rannaíochtaí náisiúnta OIN-bhunaithe i 
maoiniú bhuiséad bliantúil an Aontais, 
agus, ar an gcaoi sin, an tuiscint ar 
bhuiséad an Aontais mar ‘cluiche 
nialasach’ a bhfuil nósanna ‘juste retour’ 
mar shaintréith aige a laghdú. Dá réir sin, 
thiocfaí díriú níos fearr ar chaiteachas ar 
leibhéal an Aontais ar réimsí tosaíochta 
agus ar earraí poiblí comhchoiteanna le 
gnóthachain éifeachtúlachta móra i 
gcomparáid le caiteachas náisiúnta.

Leasú 3

Dréachtchinneadh
Aithris 1 c (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(1c) Chun go mbeadh a bhfáltais ar fáil 
nuair a bheidh na hoibleagáidí úis agus 
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aisíocaíochta ann, ba cheart na catagóirí 
nua d’acmhainní dílse a thabhairt isteach 
amhail ó 2021. Ba cheart na hacmhainne 
dílse nua a ailíniú le cuspóirí beartais an 
Aontais agus tacú leis an gComhaontú 
Glas don Eoraip agus le feidhmiú an 
mhargaidh aonair, agus le hiarrachtaí 
chun éifeachtúlacht an chánachais 
chorparáidigh a fheabhsú agus an 
comhrac i gcoinne calaois chánach, 
imghabháil cánach agus seachaint 
cánach a neartú. Ina Tuarascáil 
Eatramhach de mhí na Samhna 2018 
maidir le hAcmhainní Dílse CAI, tá 
ciseán féideartha d’acmhainní dílse nua 
agus ioncam eile lena léirítear na 
saintréithe sin formheasta cheana ag 
Parlaimint na hEorpa; d’fhéadfaí an 
ciseán sin a mhéadú chun roghanna a 
bheidh ann amach anseo a chur san 
áireamh.

Leasú 4

Dréachtchinneadh
Aithris 5

Dréacht ón gComhairle Leasú

(5) Maidir leis an gcóras reatha chun an 
acmhainn dhílis atá bunaithe ar CBL a 
chinneadh, tá cáineadh déanta air arís agus 
arís eile ag an gCúirt Iniúchóirí, Parlaimint 
na hEorpa agus na Ballstáit mar chóras 
róchasta. Dá bhrí sin, chinn Comhairle 
Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 gurb 
iomchuí ríomh na hacmhainne dílse sin a 
shimpliú.

(5) Is foinse ioncaim sheanbhunaithe 
do bhuiséad an Aontais í an acmhainn 
dhílis bunaithe ar Cháin Bhreisluacha 
agus ba cheart go leanfadh sí de léiriú a 
thabhairt ar an nasc sainiúil idir 
tomhaltóirí sa mhargadh aonair agus 
airgeadas poiblí an Aontais. Maidir leis an 
gcóras reatha chun an acmhainn dhílis atá 
bunaithe ar CBL a chinneadh, tá cáineadh 
déanta air arís agus arís eile ag an gCúirt 
Iniúchóirí, Parlaimint na hEorpa agus na 
Ballstáit, áfach, mar chóras róchasta. Is 
iomchuí, dá bhrí sin, ríomh na hacmhainne 
dílse sin a shimpliú.

Leasú 5

Dréachtchinneadh
Aithris 6
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Dréacht ón gComhairle Leasú

(6) Chun ionstraimí maoinithe an 
Aontais a ailíniú níos fearr lena 
thosaíochtaí beartais, chun léiriú níos fearr 
a thabhairt ar ról bhuiséad an Aontais i 
bhfeidhmiú an Mhargaidh Aonair, chun 
tacú níos fearr le cuspóirí bheartais an 
Aontais agus chun ranníocaíochtaí na 
mBallstát le buiséad bliantúil an Aontais a 
laghdú, ar ranníocaíochtaí iad atá bunaithe 
ar Ollioncam Náisiúnta (OIN), tháinig 
Comhairle Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 
ar an gconclúid go n-oibreodh an tAontas 
sna blianta amach romhainn chun an 
córas acmhainní dílse a athchóiriú agus 
chun acmhainní dílse nua a thabhairt 
isteach.

(6) Chun ar a laghad costais 
phríomhshuim agus ús aisíocaíochtaí 
Ionstraim Théarnaimh an Aontais a 
mhaoiniú, chun ionstraimí maoinithe an 
Aontais a ailíniú níos fearr lena 
thosaíochtaí beartais, chun léiriú níos fearr 
a thabhairt ar ról bhuiséad an Aontais 
d’fheidhmiú an Mhargaidh Aonair, chun 
tacú níos fearr le cuspóirí bheartais an 
Aontais, amhail an Comhaontú Glas don 
Eoraip agus an claochlú digiteach, agus 
maolú á dhéanamh ar phríomhacht 
ranníocaíochtaí na mBallstát le buiséad 
bliantúil an Aontais, ar rannaíochtaí iad atá 
bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta na 
mBallstát, is gá catagóirí nua 
d’acmhainní dílse a thabhairt isteach 
bunaithe ar an gComhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide, ar 
an ioncaim náisiúnta a thagann as Córas 
Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh 
agus ar rannaíocaíocht náisiúnta arna 
ríomh ar bhonn na dramhaíola ó 
phacáistíocht phlaisteach neamh-
athchúrsáilte, agus geilleagar ciorclach á 
spreagadh. Thairis sin, ba cheart 
acmhainní dílse nua bunaithe ar Shásra 
Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha, agus rialacha EDT á 
gcomhlíonadh go hiomlán, cáin ar 
sheirbhísí digiteacha agus Cáin ar 
Idirbhearta Airgeadais, a chuirfí chun 
feidhme, más féidir, de réir scéim arna 
comhaontú ag gach Ballstát, a thabhairt 
isteach chuige sin a luaithe a bheith na 
dálaí reachtacha foluiteacha i bhfeidhm. 
Ba cheart don Choimisiún na tograí 
reachtacha is gá a dhéanamh, a luaithe is 
féidir, le haghaidh na n-acmhainní dílse 
nua sin agus acmhainní dílse nua 
féideartha eile, lena dtacófaí leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip agus le 
feidhmiú an mhargaidh aonair agus le 
hiarrachtaí chun éifeachtúlacht an 
chánachais chorparáidigh a fheabhsú. 
Acmhainní dílse nua féideartha arna gcur 
in iúl cheana ag an gCoimisiún, amhail 
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tobhach an mhargaidh aonair, ba cheart 
measúnú breise a dhéanamh orthu sula 
ndéanfar iad a thíolacadh chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle.

 

Leasú 6

Dréachtchinneadh
Aithris 7

Dréacht ón gComhairle Leasú

(7) Mar chéad chéim, ba cheart 
catagóir nua acmhainní dílse, bunaithe ar 
ranníocaíocht náisiúnta a ríomhtar ar 
bhonn dramhaíl ó phacáistíocht 
phlaisteach neamh-athchúrsáilte, a 
thabhairt isteach. I gcomhréir leis an 
straitéis Eorpach maidir le plaistigh, is 
féidir le buiséad an Aontais rannchuidiú le 
truailliú ó dhramhaíl ó phacáistíocht 
phlaisteach a laghdú. Déanfaidh acmhainn 
dhílis atá bunaithe ar rannchuidiú náisiúnta 
atá comhréireach le cainníocht na 
dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte i ngach Ballstát 
dreasacht a sholáthar chun tomhaltas 
plaisteach aon úsáide a laghdú, athchúrsáil 
a chothú agus borradh a chur faoin 
ngeilleagar ciorclach. Ag an am céanna, 
beidh sé de shaoirse ag na Ballstáit na 
bearta is oiriúnaí a dhéanamh chun na 
spriocanna sin a bhaint amach, i gcomhréir 
le prionsabal na coimhdeachta. Ar mhaithe 
le tionchar ró-aischéimnitheach ar 
ranníocaíochtaí náisiúnta a sheachaint, 
ba cheart sásra coigeartaithe agus laghdú 
bliantúil ar chnapshuim a chur i 
bhfeidhm maidir le ranníocaíochtaí 
Ballstát ag a raibh OIN per capita in 2017 
faoi bhun mheán an Aontais. Ba cheart 
go bhfreagródh an laghdú do 3.8 kg arna 
iolrú faoi dhaonra 2017 na mBallstát lena 
mbaineann.

(7) I gcomhréir le straitéis an Aontais 
maidir le plaistigh, is féidir le buiséad an 
Aontais rannchuidiú le truailliú ó 
dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach a 
laghdú agus spriocanna maidir le 
hathchúrsáil dramhaíola ó phacáistíocht 
a bhaint amach. Déanfaidh acmhainn 
dhílis atá bunaithe ar rannchuidiú náisiúnta 
atá comhréireach le cainníocht na 
dramhaíola ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte i ngach Ballstát 
dreasacht a sholáthar chun tomhaltas 
plaisteach aon úsáide a laghdú, athchúrsáil 
a chothú agus borradh a chur faoin 
ngeilleagar ciorclach. Ba cheart don 
Choimisiún modh comhionann áirimh 
cuíchóirithe a bhunú, chomh maith le 
sásraí cláraithe agus rialaithe 
éifeachtacha. Ag an am céanna, beidh sé 
de shaoirse ag na Ballstáit na bearta is 
oiriúnaí a dhéanamh chun na spriocanna 
sin a bhaint amach, i gcomhréir le 
prionsabal na coimhdeachta. Ós rud é go 
bhfuil sé beartaithe go mbeidh an 
ranníocaíocht sin ina hacmhainn dhílis 
lena gcuirfí leis an bprionsabal gurb é 
údar an truaillithe a íocfaidh as, níor 
cheart go mbeadh sí faoi réir aon sásra 
ceartúcháin.

Leasú 7
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Dréachtchinneadh
Aithris 7 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(7a) Measann an tAontas gur tosaíocht é 
a sprioc a bhaint amach maidir le laghdú 
40 % ar a laghad a dhéanamh ar 
astaíochtaí idir 1990 agus 2030 i 
gcomhréir lena ghealltanais faoi 
Chomhaontú Pháras maidir leis an Athrú 
Aeráide. Tá Córas Trádála Astaíochtaí an 
Aontais Eorpaigh ar cheann de na 
príomhionstraimí atá curtha ar bun chun 
an cuspóir sin a chur chun feidhme agus 
gineann sé ioncaim trí lamháltais 
astaíochtaí a dhíol ar ceant. I bhfianaise 
cineál comhchuibhithe Chóras Trádála 
Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh, chomh 
maith leis an gcistiú a sholáthraíonn an 
tAontas chun iarrachtaí maolaithe agus 
oiriúnaithe sna Ballstáit a chothú, is 
iomchuí acmhainní dílse nua do bhuiséad 
an Aontais a thabhairt isteach sa 
chomhthéacs sin. Ba cheart go mbeadh 
an acmhainn dhílis sin bunaithe ar na 
lamháltais atá le díol ar ceant ag na 
Ballstáit, lena n-áirítear saor-
leithdháileadh idirthréimhseach d’earnáil 
na cumhachta. Chun na forálacha 
sonracha do Bhallstáit áirithe, dá 
bhforáiltear i dTreoir 2003/87/CE ó 
Pharlaimint agus ón gComhairle1a,, a 
chur san áireamh, níor cheart lamháltais 
a leithdháiltear chun críocha 
dlúthpháirtíochta, fáis agus idirnasc, mar 
aon le lamháltais atá tiománaithe don 
Chiste Nuálaíochta agus don Chiste don 
Nuachóiriú, a áireamh chun an 
ranníocaíocht acmhainne dílse a 
chinneadh.Ba cheart an acmhainn dhílis 
bunaithe ar Chóras Trádála Astaíochtaí 
an Aontais Eorpaigh a shainiú ar 
bhealach lena n-áirítear an t-ioncam 
breise ionchasach a thiocfaidh as raon 
feidhme Threoir ETS a leathnú go dtí 
earnálacha nua nó go dtí ceantair 
gheografacha nua, agus iomaíochas an 
Aontais á áirithiú.
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__________________
1a Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle an 
13 Deireadh Fómhair 2003 lena 
mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar 
lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás 
ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal 
agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón 
gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, 
lch. 32).

Leasú 8

Dréachtchinneadh
Aithris 8

Dréacht ón gComhairle Leasú

(8) Thug Comhairle Eorpach an 17 - 
21 Iúil 2020 dá haire, mar bhonn 
d’acmhainní dílse breise, go gcuirfidh an 
Coimisiún tograí ar aghaidh sa chéad 
seimeastar de 2021 maidir le sásra 
coigeartaithe carbóin ar theorainneacha 
agus maidir le tobhach digiteach d’fhonn 
iad a thabhairt isteach faoin 
1 Eanáir 2023 ar a dhéanaí. D’iarr an 
Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún 
togra athbhreithnithe a chur ar aghaidh 
maidir le Córas Trádála Astaíochtaí, lena 
bhféadfaí é a leathnú chuig na 
hearnálacha eitlíochta agus muirí. 
Thángthas ar an gconclúid, gur le linn an 
chreata airgeadais ilbhliantúil (CAI) don 
tréimhse ó 2021-2027, go n-oibreoidh an 
tAontas chun acmhainní dílse eile a 
thabhairt isteach, lena bhféadfaí Cáin ar 
Idirbhearta Airgeadais a áireamh.

(8) Ba cheart na hacmhainní dílse 
breise atá ag teastáil a thabhairt isteach 
faoi 2028 ar a dhéanaí de réir féilire atá 
ceangailteach ó thaobh dlí a leagtar 
amach sa Chinneadh seo, ar féilire é 
lenar cheart go n-áiritheofaí gur féidir an 
reachtaíocht fholuiteach a ghlacadh in 
am agus a dhéanamh oibríochtúil ionas 
go mbeidh na fáltais ar fáil nuair a 
thabhófar na costais. Ba cheart don 
Choimisiún tograí reachtacha a 
dhéanamh chuige sin. Ba cheart go 
leagfaí amach i gcomhaontú 
idirinstitiúideach idir Parlaimint na 
hEorpa, an Chomhairle agus an 
Coimisiún Eorpach socruithe níos 
mionsonraithe agus forálacha eile a 
bhaineann leis an bhféilire sin atá 
ceangailteach ó thaobh dlí amhail dátaí 
teacht i bhfeidhm acmhainní dílse nua 
áirithe nó cur i bhfeidhm na n-acmhainní 
dílse nua sin.

Leasú 9

Dréachtchinneadh
Aithris 8 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú
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(8a) Mar chéad chéim, déanfar na 
hacmhainní dílse nua atá ann cheana a 
chomhlánú amhail ó mhí Eanáir 2021 
leis an ranníocaíocht bunaithe ar 
dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach 
neamh-athchúrsáilte. Thairis sin, beidh 
30 % den ioncam ó fháltais an Chórais 
Trádála Astaíochtaí a dhíol ar ceant ina 
ioncam ginearálta do bhuiséad an Aontais 
amhail ó 2021. Mar dara céim, déanfaidh 
an Coimisiún na tograí is gá chun bonn 
d’acmhainn dhílis a dhéanamh den Cháin 
ar Idirbhearta Airgeadais (FTT) amhail ó 
2024. Déanfaidh an Coimisiún tograí 
reachtacha freisin le linn an chéad 
seimeastair de 2021 chun acmhainní dílse 
nua a thabhairt isteach bunaithe ar an 
Sásra Coigeartaithe Carbóin ar 
Theorainneacha (CBAM) agus ar 
thobhach digiteach. Cuirfear na fáltais ar 
fáil amhail ó 2023. Más rud é go mbeidh 
CBAM i bhfoirm taraifí custaim breise ar 
allmhairí, déanfar é a chumhdach leis an 
reachtaíocht thraidisiúnta maidir le 
hacmhainní dílse agus ní bheadh 
cinneadh ar leithleach maidir le 
hacmhainní dílse ag teastáil leis. Más rud 
é go mbeidh CBAM i bhfoirm leathnú ar 
raon feidhme ETS, ba cheart é a 
chumhdach go hiomlán le hacmhainní 
dílse ETS-bhunaithe. Mar thríú céim, 
agus mar chuid den athbhreithniú / 
athchóiriú meántéarma ar an gCreat 
Ilbhliantúil sa chéad seimeastar de 2024, 
déanfaidh an Coimisiún tograí nua - nó 
athmhúnlóidh sé tograí a bhí ann roimhe 
seo - chun bonn d’acmhainn dhílis a 
dhéanamh den Chomhbhonn 
Comhdhlúite don Cháin Chorparáide 
(CCCTB). Ba cheart go dtiocfadh an 
reachtaíocht i bhfeidhm in am d’fháltais 
na n-acmhainní dílse nua sin a bheith ar 
fáil amhail ó 2026. Ní bheidh gá le 
hacmhainní dílse bunaithe ar cháin a 
chur i bhfeidhm ar bhonn cúlghabhálach.

Leasú 10

Dréachtchinneadh
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Aithris 9 

Dréacht ón gComhairle Leasú

(9) Tháinig Comhairle Eorpach an 17 - 
21 Iúil 2020 ar an gconclúid gur cheart 
cuspóirí foriomlána na simplíochta, na 
trédhearcachta agus an chothromais, lena 
n-áirítear comhroinnt dualgas chóir, a 
úsáid mar threoir do shocruithe na n-
acmhainní dílse. Thángthas ar an 
gconclúid freisin go mba cheart don 
Danmhairg, don Ísiltír, don Ostair agus 
don tSualainn agus i gcomhthéacs na 
tacaíochta don téarnamh agus don 
athléimneacht, chomh maith leis an 
nGearmáin, tairbhe a bhaint as 
ceartúcháin chnapshuime ar a 
ranníocaíochtaí bliantúla bunaithe ar 
OIN don tréimhse 2021-2027.

(9) Ba cheart deireadh a chur le lacáistí 
agus le sásraí ceartúcháin eile. 

Leasú 11

Dréachtchinneadh
Aithris 9 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(9a) Deanfaidh an tAontas obair ionsar 
acmhainní dílse nua a thabhairt isteach 
thar na blianta seo chugainn agus roimh 
2028. Má mholann Parlaimint na hEorpa 
nó an Chomhairle acmhainn dhílis nua, 
déanfaidh an Coimisiún measúnú uirthi.

Leasú 12

Dréachtchinneadh
Aithris 9 b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(9b) I bhfianaise pléití amach anseo 
maidir le hathruithe ar na conarthaí, agus 
leas á bhaint as fuinneamh na 
Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa, ba 
cheart dlisteanacht dhaonlathach, 
cuntasacht, athléimneacht agus ailíniú 
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leis na mórchuspóirí ar thaobh ioncaim 
de bhuiséad an Aontais a neartú tuilleadh 
trí inniúlachtaí feabhsaithe a dheonú do 
Pharlaimint na hEorpa i gcinnteoireacht 
reachtach agus ról níos gníomhaí a 
thabhairt di i bhfaireachán ar chur chun 
feidhme an chórais acmhainní dílse agus 
sa reachtaíocht earnálach fholuiteach.

Leasú 13

Dréachtchinneadh
Aithris 10

Dréacht ón gComhairle Leasú

(10) Ba cheart do na Ballstáit 25 % de 
mhéideanna na n-acmhainní dílse 
traidisiúnta arna mbailiú acu a 
choinneáil, mar chostais bhailiúcháin.

(10) Is ionann an choinneáil, mar 
chostais bailiúcháin, agus 20 % de na 
méideanna arna mbailiú ag na Ballstáit le 
haghaidh acmhainní dílse traidisiúnta 
agus gan sciar ard de na hacmhainní 
dílse a bheith á gcur ar fáil do bhuiséad 
an Aontais. Ba cheart na costais 
bhailiúcháin arna gcoinneáil ag na 
Ballstáit ó na hacmhainní dílse 
traidisiúnta a aischur ó 20 % go dtí an 
leibhéal bunaidh de 10 % chun tacaíocht 
airgeadais do threalamh custaim, don 
foireann agus d’fhaisnéis a ailíniú níos 
fearr leis na costais agus riachtanais 
iarbhír. Ba cheart an sciar céanna a 
bheith ann maidir le gach Ballstát.

Leasú 14

Dréachtchinneadh
Aithris 11

Dréacht ón gComhairle Leasú

(11) I gcomhréir leis an gceathrú mír 
d’Airteagal 311 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh bunófar 
Rialachán ón gComhairle lena leagfar 
síos bearta cur chun feidhme do chóras 
acmhainní dílse an Aontais. Ba cheart 
forálacha de chineál ginearálta agus 
teicniúil a áireamh i mbearta den sórt sin, a 

(11) I gcomhréir leis an gceathrú mír 
d’Airteagal 311 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá an 
Comhairle le bearta cur chun feidhme a 
leagan síos do chóras acmhainní dílse an 
Aontais. Ba cheart forálacha de chineál 
ginearálta agus teicniúil a áireamh i 
mbearta den sórt sin, a bheidh infheidhme 
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bheidh infheidhme maidir le gach catagóir 
d’acmhainní dílse. Ba cheart a áireamh ar 
na bearta sin rialacha mionsonraithe chun 
an comhardú a ríomh agus a bhuiséadú, 
chomh maith leis na forálacha agus na 
socruithe is gá chun bailiú acmhainní dílse 
a rialú agus a mhaoirsiú.

maidir le gach cineáil d’acmhainní dílse 
agus maidir leo sin a bhfuil maoirseacht 
pharlaiminteach iomchuí thar a bheith 
tábhachtach ina leith. Ba cheart go n-
áireofaí ar na bearta sin rialacha 
mionsonraithe chun méideanna na n-
acmhainní dílse dá dtagraítear in 
Airteagal 2(1) atá le cur ar fáil a bhunú, 
lena n-áirítear na glaorátaí is infheidhme 
do na hacmhainní dílse dá dtagraítear i 
bpointí (b) go (e) d’Airteagal 2(1), na 
saincheisteanna teicniúla a bhaineann le 
hOllioncam Náisiúnta, na forálacha agus 
na socruithe is gá chun bailiú acmhainní 
dílse a rialú agus a mhaoirsiú, lena n-
áirítear rialacha maidir le cigireachtaí 
agus na cumhachtaí atá ag oifigigh agus 
seirbhísigh eile arna n-údarú ag an 
gCoimisiún chun cigireachtaí a 
dhéanamh agus maidir le haon 
ceangaltais tuairiscithe ábhartha eile. Ba 
cheart go n-áireofaí ar na bearta sin 
freisin forálacha praiticiúla chun na 
Ballstáit agus Parlaimint na hEorpa, mar 
bhrainse amháin den údarás buiséadach, 
a chur ar an eolas go tréimhsiúil maidir le 
staid reatha na hiasachta, an bhainistithe 
fiachais agus na straitéisí bainistithe 
riosca gaolmhara chomh maith leis an 
bplean aisíocaíocht. 

Leasú 15

Dréachtchinneadh
Aithris 13

Dréacht ón gComhairle Leasú

(13) Ba cheart corrlach leordhóthanach a 
fhágáil faoi uasteorainneacha acmhainní 
dílse chun gur féidir leis an Aontas a 
oibleagáidí airgeadais agus a dhliteanais 
theagmhasacha uile a chumhdach in aon 
bhliain ar leith. Méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháilfear ar 
bhuiséad an Aontais chun leithreasuithe 
bliantúla faoi chomhair íocaíochtaí a 
chumhdach, níor cheart go rachadh sé 
thar 1,40 % de shuim OINanna 

(13) Chun corrlach leordhóthanach a 
fhágáil faoi na huasteorainneacha maidir le 
hacmhainní dílse chun gur féidir leis an 
Aontas a oibleagáidí airgeadais agus a 
dhliteanais theagmhasacha uile a 
chumhdach in aon bhliain ar leith, ba 
cheart uasteorainn maidir le hacmhainní 
dílse a mhéadú go leibhéal 1,50 % de 
shuim Ollioncam Náisiúnta na mBallstát 
ag praghsanna an mhargaidh le haghaidh 
leithreasuithe faoi chomhair íocaíochta.
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na mBallstát uile. Méid iomlán na 
leithreasuithe bliantúla faoi chomhair 
gealltanas, níor cheart go rachadh sé thar 
1,46 % de shuim OINanna na mBallstát 
uile.

Leasú 16

Dréachtchinneadh
Aithris 16 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(16a) Chun na hoibleagáidí 
airgeadais breise agus na dliteanais 
theagmhasacha bhreise a chumhdach, 
arb oibleagáidí agus dliteanais iad a 
eascraíonn as an gcumhachtú 
eisceachtúil sealadach chun cistí a fháil 
ar iasacht agus chun inbhuanaitheacht 
airgeadais a áirithiú go fiú le linn cúlú 
eacnamaíoch, agus chun na críche sin 
amháin, ba cheart an uasteorainn le 
haghaidh leithreasuithe a mhéadú 0.6 
pointe céatadáin.

Leasú 17

Dréachtchinneadh
Aithris 19

Dréacht ón gComhairle Leasú

(19) Maidir le haisíoc a dhéanamh ar 
chistí a fhaightear ar iasacht chun tacaíocht 
neamh-inaisíoctha nó chun tacaíocht 
inaisíoctha trí bhíthin ionstraimí airgeadais 
a sholáthar nó chun soláthar a dhéanamh 
do ráthaíochtaí buiséadacha, chomh maith 
leis an ús dlite, ba cheart an t-aisíoc sin a 
chistiú trí bhuiséad an Aontais. Na cistí a 
fhaightear ar iasacht a dheonaítear mar 
iasachtaí do na Ballstáit, ba cheart iad a 
aisíoc de réir na suimeanna a fhaigheann na 
Ballstáit is tairbhithe. Is gá na hacmhainní 
a leithdháileadh agus a chur ar fáil don 
Aontas chun gur féidir leis a oibleagáidí 
airgeadais agus a dhliteanais 

(19) Maidir le haisíoc a dhéanamh ar 
chistí a fhaightear ar iasacht chun tacaíocht 
neamh-inaisíoctha nó chun tacaíocht 
inaisíoctha trí bhíthin ionstraimí airgeadais 
a sholáthar nó chun soláthar a dhéanamh 
do ráthaíochtaí buiséadacha, chomh maith 
leis an ús dlite, ba cheart an t-aisíoc sin a 
chistiú trí fháltais ó na hacmhainní dílse 
nua arna dtabhairt isteach i mbuiséad an 
Aontais. Na cistí a fhaightear ar iasacht a 
dheonaítear mar iasachtaí do na Ballstáit, 
ba cheart iad a aisíoc de réir na suimeanna 
a fhaigheann na Ballstáit is tairbhithe. Is gá 
na hacmhainní a leithdháileadh agus a chur 
ar fáil don Aontas chun gur féidir leis a 
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theagmhasacha uile a eascraíonn as an 
gcumhachtú eisceachtúil sealadach chun 
cistí a fháil ar iasacht in aon bhliain ar leith 
agus faoi aon choinníoll i gcomhréir le 
hAirteagal 310(4) CFAE agus le 
hAirteagal 323 CFAE.

oibleagáidí airgeadais agus a dhliteanais 
theagmhasacha uile a eascraíonn as an 
gcumhachtú eisceachtúil sealadach chun 
cistí a fháil ar iasacht in aon bhliain ar leith 
agus faoi aon choinníoll i gcomhréir le 
hAirteagal 310(4) CFAE agus le 
hAirteagal 323 CFAE.

Leasú 18

Dréachtchinneadh
Aithris 25

Dréacht ón gComhairle Leasú

(25) Níor cheart an Cinneadh seo a 
theacht i bhfeidhm go dtí go 
bhformheasfaidh gach Ballstát é i 
gcomhréir lena rialacha bunreachtúla féin, 
sa chaoi go n-urramófar go hiomlán an 
cheannasacht náisiúnta. Thug Comhairle 
Eorpach an 17 - 21 Iúil 2020 dá haire go 
bhfuil sé ar intinn ag na Ballstáit bogadh ar 
aghaidh le formheas an Chinnidh seo a 
luaithe is féidir. Ós rud é gur gá iasachtaí a 
chumasú go práinneach d’fhonn bearta a 
mhaoiniú lena dtabharfar aghaidh ar 
iarmhairtí ghéarchéim COVID-19, ba 
cheart don Chinneadh seo teacht i 
bhfeidhm an chéad lá den chéad mhí tar éis 
an fógra deireanach a fháil faoi thabhairt i 
gcrích na nósanna imeachta chun an 
Cinneadh seo a ghlacadh.

(25) Chun gur féidir tús a chur leis an 
bpróiseas daingniúcháin, tá an Cinneadh 
seo glactha ag an gComhairle tar éis di 
dul i gcomhairle ele Parlaimint na 
hEorpa. Chuir Parlaimint na hEorpa in 
iúl go raibh sé ar intinn aici an tuairim 
chomhairleach a chur ar fáil go mear, ar 
tuairim chomhairleach í atá riachtanach 
ó thaobh dlí chun an próiseas a bhrostú 
lena n-údaraítear don Choimisiún tús a 
chur leis na hoibríochtaí iasachta chun 
Ionstraim Théarnamh an Aontais a 
mhaoiniú. Níor cheart an Cinneadh seo 
teacht i bhfeidhm go dtí go 
bhformheasfaidh gach Ballstát é i 
gcomhréir lena rialacha bunreachtúla féin, 
sa chaoi go n-urramófar go hiomlán an 
cheannasacht náisiúnta, lena n-áirítear i 
ndáil le catagóirí nua d’acmhainní dílse. 
Thug Comhairle Eorpach an 17 - 21 Iúil 
2020 dá haire go bhfuil sé ar intinn ag na 
Ballstáit bogadh ar aghaidh le formheas an 
Chinnidh seo a luaithe is féidir. Ós rud é 
gur gá iasachtaí a chumasú go práinneach 
d’fhonn bearta a mhaoiniú lena dtabharfar 
aghaidh ar iarmhairtí ghéarchéim COVID-
19, ba cheart don Chinneadh seo teacht i 
bhfeidhm an chéad lá den chéad mhí tar éis 
an fógra deireanach a fháil faoi thabhairt i 
gcrích na nósanna imeachta chun an 
Cinneadh seo a ghlacadh.
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Leasú 19

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c

Dréacht ón gComhairle Leasú

(c) glaoráta aonfhoirmeach a chur i 
bhfeidhm ar mheáchan na dramhaíola ó 
phacáistíocht phlaisteach a chruthaítear i 
ngach Ballstát nach ndéantar athchúrsáil 
uirthi. EUR 0,80 in aghaidh an chileagraim 
a bheidh sa ghlaoráta. Beidh feidhm ag 
laghdú bliantúil ar chnapshuim i gcás 
Ballstát áirithe, de réir mar a 
shainmhínítear sa cheathrú fomhír é;

(c) glaoráta aonfhoirmeach a chur i 
bhfeidhm, amhail an 1 Eanáir 2021, ar 
mheáchan na dramhaíola ó phacáistíocht 
phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil 
uirthi. ní rachaidh an glaoráta iarbhír 
thar EUR 2,00 in aghaidh an chileagraim;

Leasú 20

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(ca) cur i bhfeidhm, amhail an 1 Eanáir 
2021, glaoráta aonfhoirmeach maidir leis 
an méid arb ionann é agus an t-ioncam a 
ghinfear ag na lamháltais atá le díol ar 
ceant agus dá dtagraítear i bpointe (a) 
d’Airteagal 10(2) de Threoir 2003/87/CE 
agus luach margaidh na saorlamháltas 
idirthréimhseach le haghaidh nuachóiriú 
earnáil an fhuinnimh mar a chinntear in 
Airteagal 10c(3) den Treoir sin; ní 
rachaidh an glaoráta iarbhír thar 50%; 
iomlán an ioncaim chéimnigh a ghinfidh 
aon uair amach anseo a dhéanfar raon 
feidhme an Chórais Trádála Astaíochtaí a 
leathnú go dtí earnálacha agus réigiúin 
bhreise, i ndiaidh an 1 Eanáir 2021; 

Leasú 21

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c b (nua)



PE655.422/ 15

GA

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cb) an t-ioncam arna ghiniúint le Sásra 
Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha 
de bhun thogra [.../...] ón gCoimisiún 
faoin 1 Eanáir 2023; 

Leasú 22

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c c (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cc) an t-ioncam, arna bhailiú ón 
gcánachas ar Sheirbhísí Digiteacha, go 
dtí go ndéanfar an Treoir ón gComhairle 
maidir le comhchóras cánach ar 
sheirbhísí digiteacha maidir le hioncaim a 
thagann ó sholáthar seirbhísí digiteacha 
áirithe (COM(2018/148 final) faoin 1 
Eanáir 2023 a ghlacadh agus a chur chun 
feidhme; ní rachaidh an glaoráta iarbhír 
thar 100%;

Leasú 23

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c d (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(cd) cur i bhfeidhm, amhail an 1 Eanáir 
2026, glaoráta aonfhoirmigh maidir leis 
an sciar de bhrabúis inchánach a 
shanntar do gach Ballstát de bhun 
rialacha de chuid an Aontais maidir leis 
an gComhbhonn Comhdhlúite don Cháin 
Chorparáide; ní rachaidh an glaoráta 
iarbhír thar 6 %;

Leasú 24

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c e (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú
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(ce) cur i bhfeidhm, amhail an 1 Eanáir 
2024, cánach ar idirbhearta airgeadais 
atá le tobhach de bhun Threoir (AE) 
Uimh. [.../...] ón gComhairle, gan na 
glaorátaí is infheidhme i méid an sciar ag 
dul thar na híosrátaí a leagtar amach sa 
Treoir sin; má dhéantar an Cháin ar 
Idirbhearta Airgeadais a chur chun 
feidhme go sealadach faoi chomhar 
feabhsaithe, ní dhéanfaidh an acmhainn 
dhílis sin difear do na Ballstáit nach 
bhfuil rannpháirteach sa chomhar 
feabhsaithe;

Leasú 25

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Don tréimhse 2021 - 2027, bainfidh 
an Ostair leas as oll-laghdú 
EUR 565 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Danmhairg leas as oll-laghdú 
EUR 377 milliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Ghearmáin leas as oll-laghdú 
EUR 3 671 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN, bainfidh an 
Ísiltír leas as oll-laghdú 
EUR 1 921 mhilliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN agus bainfidh 
an tSualainn leas as oll-laghdú 
EUR 1 069 milliún ar a ranníocaíocht 
bhliantúil bunaithe ar OIN. Déanfar na 
suimeanna sin a thomhas de réir 
phraghsanna 2020 agus déanfar iad a 
choigeartú do phraghsanna reatha trí 
chur i bhfeidhm an díbhoilsceora reatha 
OTI don Aontas a shloinntear in euro, 
mar a fhorálann an Coimisiún, agus a 
chuirtear ar fáil nuair a dhréachtaítear 
an dréachtbhuiséad. Maoineoidh gach 
Ballstát na holl-laghduithe sin.

2. Ní bhainfidh aon Bhallstát tairbhe 
as aon lacáiste nó aon cheartúchán.
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Leasú 26

Dréachtchinneadh
Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

2a. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle, i ndlúthchomhar 
leis an gCoimisiún, socruithe 
mionsonraithe agus forálacha eile a 
leagan amach i gcomhaontú 
idirinstitiúideach faoin 1 Eanáir 2021, ar 
socruithe agus forálacha iad a bhfuil gá 
leo chun féilire atá ceangailteach ó 
thaobh dlí a chur i bhfeidhm le haghaidh 
acmhainní dílse nua a thabhairt isteach. 
Beidh na hioncaim ó na hacmhainní dílse 
nua sin leordhóthanach chun ar a laghad 
aisíocaíocht na gcostas iasachta intuigthe 
ag an acmhainn iasachta a bhunaítear 
faoi Airteagal 3b a chumhdach. Ba cheart 
go n-ráthófaí freisin leis na hacmhainní 
dílse nua leibhéal iomchuí an mhaoinithe 
ar chaiteachas an Aontais sa CAI, agus 
príomhacht ranníocaíochtaí OIN-
bhunaithe á maolú. 
Déanfaidh an Coimisiún na tograí 
reachtacha iomchuí chuige sin.
Bainfear úsáid as an athbhreithniú ar 
CAI 2021-2027, i measc nithe eile, chun 
reachtaíocht nua a oiriúint agus, más gá, 
chun í a ghlacadh, chun na cuspóirí a 
leagtar amach sa mhír seo a bhaint 
amach.

Leasú 27

Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 1

Dréacht ón gComhairle Leasú

1. Maidir le méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháiltear don Aontas 
chun leithreasuithe bliantúla faoi chomhair 
íocaíochtaí a chumhdach, ní sháróidh sé 
1,40 % de shuim OIN na mBallstát uile. 

1. Maidir le méid iomlán na n-
acmhainní dílse a leithdháiltear ar an 
Aontas chun leithreasuithe bliantúla faoi 
chomhair íocaíochtaí a chumhdach, ní 
sháróidh sé 1,50 % de shuim Ollioncam 
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Náisiúnta na mBallstát uile.

Leasú 28

Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Maidir le méid iomlán bliantúil na 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas a 
iontráiltear i mbuiséad an Aontais, ní 
sháróidh sé 1,46 % de shuim OIN na 
mBallstát uile.

scriosta

Leasú 29

Dréachtchinneadh
Airteagal 3 – mír 3

Dréacht ón gComhairle Leasú

3. Coinneofar cóimheas ordúil idir 
leithreasuithe faoi chomhair gealltanas 
agus leithreasuithe faoi chomhair 
íocaíochtaí chun a áirithiú go bhfuil siad 
ag teacht le chéile agus chun gur féidir an 
uasteorainn a leagtar amach i mír 1 a 
urramú sna blianta ina dhiaidh sin.

scriosta

Leasú 30

Dréachtchinneadh
 Airteagal 3 – mír 4

Dréacht ón gComhairle Leasú

4. I gcás ina mbeidh athruithe 
suntasacha ar leibhéal OIN mar thoradh 
ar leasuithe ar 
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013, 
déanfaidh an Coimisiún athríomh ar na 
huasteorainneacha a leagtar amach i 
mír 1 agus mír 2, mar a méadaíodh go 
sealadach iad i gcomhréir le 
hAirteagal 3c, ar bhonn na foirmle seo a 
leanas: 

scriosta
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OINt-2 + OINt-1 + OINt CCE reatha
X % (y %)  *_________________
OINt-2 + OINt-1 + OINt CCE leasaithe
San fhoirmle sin, is é ‘t’ an bhliain 
iomlán is déanaí dá bhfuil na sonraí arna 
sainiú i Rialachán (AE) 2019/516 ar fáil, 
tagraíonn x d’uasteorainn na n-
acmhainní dílse le haghaidh 
leithreasuithe íocaíochta agus tagraíonn y 
d’uasteorainn na n-acmhainní dílse le 
haghaidh leithreasuithe faoi chomhair 
gealltanas.
San fhoirmle sin, ciallaíonn ‘CCE’ an 
córas Eorpach cuntas náisiúnta agus 
réigiúnach san Aontas Eorpach.
___________________
Rialachán (AE) 2019/516 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
19 Márta 2019 maidir le comhchuibhiú 
ollioncaim náisiúnta ag praghsanna an 
mhargaidh agus lena n-aisghairtear 
Treoir 89/130/CCE, Euratom ón 
gComhairle agus Rialachán (CE, 
Euratom) Uimh. 1287/2003 ón 
gComhairle (Rialachán OIN) (IO L 91, 
29.3.2019, lch. 19).

Leasú 31

Dréachtchinneadh
Airteagal 3b – mír 2 – fomhír 1

Dréacht ón gComhairle Leasú

Is as buiséad ginearálta an Aontais a 
aisíocfar príomhshuim na gcistí a úsáidtear 
le haghaidh caiteachas dá dtagraítear i 
bpointe (b) de mhír 1 agus le haghaidh an 
úis ghaolmhair dhlite. Féadfar na 
gealltanais bhuiséadacha a roinnt ina 
dtráthchodanna bliantúla thar roinnt blianta 
i gcomhréir le hAirteagal 112(2) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 

Is as fáltais as acmhainní dílse nua arna 
dtabhairt isteach i mbuiséad ginearálta an 
Aontais a aisíocfar príomhshuim na gcistí a 
úsáidtear le haghaidh caiteachas dá 
dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 agus le 
haghaidh an úis ghaolmhair dhlite. Féadfar 
na gealltanais bhuiséadacha a roinnt ina 
dtráthchodanna bliantúla thar roinnt blianta 
i gcomhréir le hAirteagal 112(2) de 
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046.
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gComhairle6.
_____________________
6 Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na 
rialacha airgeadais is infheidhme maidir 
le buiséad ginearálta an Aontais, lena 
leasaítear Rialacháin (AE) 
Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, 
(AE) Uimh. 1303/2013, (AE) 
Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, 
(AE) Uimh. 1316/2013, (AE) 
Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014 
agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus 
lena n-aisghairtear Rialachán (AE, 
Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 
30.7.2018, lch. 1.).  

Leasú 32

Dréachtchinneadh
Airteagal 5

Dréacht ón gComhairle Leasú

Airteagal 5 scriosta
Barrachas a thabhairt anonn 

Déanfar aon bharrachas in ioncam an 
Aontais de bhreis ar an gcaiteachas 
iomlán iarbhír le linn bliain airgeadais a 
thabhairt anonn go dtí an bhliain 
airgeadais ina dhiaidh sin.

Leasú 33

Dréachtchinneadh
Airteagal 6 – mír 2

Dréacht ón gComhairle Leasú

2. Coinneoidh na Ballstáit 25 % de na 
méideanna, dá dtagraítear in 
Airteagal 2(1)(a), mar chostais 
bhailiúcháin.

2. Coinneoidh na Ballstáit, mar 
chúiteamh le haghaidh chostais an 
bhailiúcháin, 10 % de na méideanna, dá 
dtagraítear in Airteagal 2(1)(a).
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Leasú 34
Dréachtchinneadh
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b a (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

(ba) an láimhseáil bhuiséadach ar 
ioncam a eascraíonn as fíneálacha 
iomaíochta agus cásanna sáruithe;

Leasú 35

Dréachtchinneadh
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b b (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

 (bb) rialacha lena leagtar síos 
méideanna na n-acmhainní dílse dá 
dtagraítear in Airteagal 2(1) atá le cur ar 
fáil, lena n-áirítear na glao-rátaí is 
infheidhme i gcomhair na n-acmhainní 
dílse dá dtagraítear in Airteagal 2(1), 
laistigh de na teorainneacha a leagtar síos 
sna pointí sin chomh maith le ríomh ráta 
infheidhme na hacmhainne dílse 
bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta;

Leasú 36

Dréachtchinneadh
 Airteagal 7 – mír 1 – pointe b c (nua)

Dréacht ón gComhairle Leasú

 (bc) an tOllioncam Náisiúnta tagartha, 
na forálacha maidir le hOllioncam 
Náisiúnta a choigeartú agus na forálacha 
chun na huasteorainneacha d’íocaíochtaí 
agus gealltanais a athríomh i gcás 
athruithe suntasacha ar Ollioncam 
Náisiúnta, chun críocha Airteagal 2(1) a 
chur i bhfeidhm;


