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TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar na bearta teicniúla agus oibríochtúla chun go mbeadh iompar muirí níos éifeachtúla 
agus níos glaine ann
(2019/2193(INI))

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint dá rún an 15 Eanáir 2020 maidir leis an gComhaontú Glas don Eoraip1,

– ag féachaint dá seasamh arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Meán Fómhair 2020 
maidir leis an gcóras domhanda bailithe sonraí faoi ídiú ola breosla long2,

– ag féachaint don 3ú tuarascáil ón Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta maidir le hastaíochtaí 
gás ceaptha teasa3,

– ag féachaint don tuarascáil chríochnaitheach maidir leis an 4ú tuarascáil ón Eagraíocht 
Mhuirí Idirnáisiúnta maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa4,

– ag féachaint don Dearbhú Aireachta a ghlac na Páirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún 
um Chosaint na Mara agus Réigiún Cósta na Meánmhara i mí na Nollag 2019 
(Coinbhinsiún Barcelona),

– ag féachaint do Thuarascáil Bhliantúil 2019 ón gCoimisiún maidir le hastaíochtaí CO2 ón 
iompar muirí,

– ag féachaint do Threoir 2014/94/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 
Deireadh Fómhair 2014 maidir le bonneagar breoslaí malartacha a úsáid5,

– ag féachaint do Riail 54 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuairim ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um 
Shábháilteacht Bia,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht 
(A9-0000/2020),

A. de bhrí go bhfuil ról lárnach ag an iompar muirí agus ag calafoirt i ngeilleagar an Aontais, 
agus 90% de na hearraí ag teacht isteach ar muir;

B. de bhrí gurb í an earnáil mhuirí an earnáil ina bhfuil na hastaíochtaí is lú a bhfuil rialáil á 
déanamh orthu ar an leibhéal Eorpach, cé go n-úsáidtear ola bhreosla throm inti, arb í an 

1 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
2 Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0219.
3 https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf
4 https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-
report-Secretariat.pdf
5 IO L 307, 28.10.2014, lch. 1–20.

https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf
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breosla is mó truailliú dá bhfuil ann;

C. de bhrí go n-astaítear tuairim is 940 milliún tona CO2 in aghaidh na bliana ón iompar 
muirí agus gurb é an t-iompar muirí is cúis le thart ar 2.5% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa 
ar fud an domhain6;

D. de bhrí, mura gcuirfear bearta maolaithe i bhfeidhm go pras, go bhféadfadh méadú idir 
50% agus 250% teacht ar astaíochtaí ó iompar muirí faoi 20507, rud a bhainfeadh an bonn 
de chuspóirí Chomhaontú Pháras;

E. de bhrí gur gá na hastaíochtaí go léir ón earnáil mhuirí a theorannú agus a rialú, arb 
astaíochtaí iad a dhéanann dochar do cháilíocht an aeir agus do shláinte na saoránach;

F. de bhrí nach mór d’infheistíochtaí a bhaineann le dícharbónú na hearnála muirí cloí le 
príomhphrionsabail an aistrithe chóir, amhail poist ardcháilíochta agus bearta 
struchtúracha sláinte agus sábháilteachta a chruthú do gach oibrí;

Sásraí dreasachta an fhuinnimh ghlain

1. á chur in iúl gur saoth léi saobhadh na hiomaíochta ar an margadh Eorpach idir breoslaí 
iontaise, a bhaineann tairbhe as cóireáil chánach níos fabhraí, agus breoslaí malartacha 
glana ó fhoinsí inathnuaite; á iarraidh ar an gCoimisiún an staid sin a leigheas trína 
mholadh go ndéanfaí rialacha cothroma agus córa iomaíochta a athbhunú tríd an 
bprionsabal gurb é údar an truaillithe a íocfaidh as a chur i bhfeidhm maidir leis an iompar 
muirí agus trí úsáid breoslaí inathnuaite malartacha a spreagadh san earnáil mhuirí;

2. á chur i bhfios go láidir gur gá toirmeasc a chur ar úsáid ola bhreosla throm, atá fós á 
húsáid ag roinnt maith long; á chur in iúl gurb oth léi gur asraon í an loingseoireacht faoi 
láthair do chuideachtaí ola chun a gcuid dramhaíola a dhiúscairt;

3. á áitiú gur gá earnáil mhuirí na hEorpa a áireamh, mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) 
2015/757, i gCóras an Aontais Eorpaigh maidir le Trádáil Astaíochtaí (ETS)8 faoi Eanáir 
2022; á mholadh go ndíreofaí ioncaim ETS a bhaineann le cúrsaí muirí ar mhaoiniú 
taighde agus nuálaíochta chun dícharbónú a dhéanamh ar an iompar muirí agus ar 
chalafoirt Eorpacha;

4. ag tabhairt dá haire gur cheart aghaidh a thabhairt, leis an tionscnamh muirí FuelEU, ní 
hamháin ar bhreoslaí ach ar éifeachtúlacht na long agus ar a n-oibríochtaí long; á 
mheabhrú gur iarr an Pharlaimint, i gcomhthéacs an athbhreithnithe ar Rialachán (AE) 
2015/757, go mbainfear amach sprioc éifeachtúlachta -40% d’úinéirí long faoi 2030; á 
chur in iúl, ina theannta sin, gur cheart go n-áireofaí sa tionscnamh freisin cur chuige 
saolré lena gcomhtháthófaí na hastaíochtaí gás ceaptha teasa uile;

Calafoirt agus lastas

5. á mheabhrú gur gá comhar idir na geallsealbhóirí uile a spreagadh chun beartas ginearálta 

6 an 3ú staidéar de chuid IMO maidir le GCT.
7 an 3ú staidéar de chuid IMO maidir le GCT.
8 Treoir 2003/87/CE.
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a fhorbairt maidir le dícharbónú calafort agus limistéir chósta;

6. á iarraidh ar an gCoimisiún, trí reachtaíocht, tacú leis an gcuspóir maidir le hastaíochtaí 
nialasacha i mbeart, agus forbairt agus úsáid réiteach glan san earnáil mhuirí a chur chun 
cinn; a iarraidh ar an gCoimisiún, go háirithe, gníomhaíocht a dhéanamh go pras chun 
rochtain na long is mó truailliú ar chalafoirt a rialáil, lena n-áirítear longa cúrsála, agus 
oibleagáid a thabhairt isteach soithí atá i mbeart a nascadh le leictreachas glas nó le haon 
fhoinse fuinnimh in-athnuaite eile; á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithnithe ar Threoir 
2014/94/AE agus ar Threoir 2003/96/CE a mholadh;

7. á iarraidh ar an gCoimisiún loingseoireacht ghearrthurais, ar an mbonn ceanna le 
hiarnróid agus uiscebhealaí intíre, a chur chun cinn sa Chomhaontú Glas mar mhalairt 
inbhuanaithe ar iompar de bhóthar agus ar aeriompar earraí agus paisinéirí;

8. á iarraidh an gCoimisiún coincheap Uiscebhealaí na Mara a athshainiú trí chritéir 
rochtana a shimpliú, lena n-áirítear naisc idir calafoirt lasmuigh den chroíghréasán, agus 
trí thacaíocht shuntasach airgeadais a chur ar fáil do naisc mhuirí mar rogha mhalartach 
ar iompar de thalamh;

Limistéir Rialaithe Astaíochtaí agus IMO

9. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá práinneach, ó thaobh na sláinte agus an chomhshaoil 
de, le limistéar rialaithe astaíochtaí atmaisféaracha (SECA) a bhunú sa Mheánmhuir; á 
iarraidh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit tacú go gníomhach le limistéar den sórt sin 
a bheith á thíolacadh chuig IMO roimh 2022; á áitiú ar na Ballstáit freisin tacú leis an 
bprionsabal go nglacfaí go pras limistéar rialaithe astaíochtaí nítrigine (NECA) a mbeadh 
sé mar aidhm leis astaíochtaí nítrigine sa Mheánmhuir a laghdú;

10. á iarraidh ar an gCoimisiún foráil a dhéanamh maidir leis na limistéir rialaithe astaíochta 
sin a leathnú chuig farraigí uile an Aontais chun an teorainn cheadaithe de leibhéil NOx 
agus SOx i longa a laghdú ar bhealach aonchineálach;

Longa agus tiomáint

11. á iarraidh ar an gCoimisiún a áirithiú go gcuirfear chun feidhme gach beart oibríochtúil 
agus teicniúil atá ar fáil chun éifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach, go háirithe laghdú 
luais, barrfheabhsú bealaí inseolta, tabhairt isteach modhanna nua tiomána agus 
barrfheabhsú níos fearr ar lóistíocht;

12. ag tabhairt dá haire go gcaithfidh digitiú na hearnála muirí, na gcalafort agus na long 
rannchuidiú le laghdú a dhéanamh ar astaíochtaí na hearnála, go háirithe trí mhalartuithe 
sonraí atá cothrom le dáta agus rialaithe agus trí chomhar níos fearr idir geallsealbhóirí 
san earnáil;

13. á chur in iúl gur geall léi an teorainn nua sulfair 0.5% a thug IMO isteach an 1Eanáir 2020 
agus á chur i bhfios go láidir nár cheart go n-aistreofaí truailliú ón aer go dtí an t-uisce 
mar thoradh uirthi; á iarraidh ar an gCoimisiún, dá bhrí sin, i gcomhréir le Treoir (AE) 
2019/883, cosc a chur ar sciúrthóirí agus ar sceitheadh fuíolluisce agus iarmhair eile 
isteach san fharraige agus a áirithiú go ndéantar iad a bhailiú agus a phróiseáil mar is ceart 
i saoráidí glactha calafoirt; á iarraidh ar an gCoimisiún an méid céanna a iarraidh ar IMO, 
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ós rud é gur cheart freagairt dhomhanda a thabhairt i leith na n-aigéan;

14. á mholadh don Choimisiún tiomáint seoil a chomhtháthú sa tionscnamh FuelEU 
Maritime;

15. á iarraidh ar an gCoimisiún bearta a chur i bhfeidhm chun earnáil longthógála na hEorpa 
a ghlasú, ag tacú leis an aistriú chuig samhail an gheilleagair chiorclaigh, agus saolré 
iomlán na long á cur san áireamh; á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé tacú le réitigh 
inbhuanaithe laistigh de AE maidir le soithí a dhíchóimeáil agus na réitigh sin a fhorbairt;

Cistiúchán Eorpach

16. á iarraidh ar an gCoimisiún, faoina chláir chistiúcháin Eorpaigh, agus go háirithe Fís 
Eorpach, tacú le taighde ar theicneolaíochtaí glana agus ar bhreoslaí glana agus tacú le 
húsáid na dteicneolaíochtaí glana agus na mbreoslaí glana sin; ag cur béim ar 
acmhainneacht an leictreachais a thagann go heisiach ó fhoinsí in-athnuaite breise: 
hidrigin ghlas, amóinia agus tiomáint ghaoithe; á mheas gur moil nádúrtha iad calafoirt 
chun breoslaí ó fhoinsí in-athnuaite fuinnimh a tháirgeadh, a dháileadh agus a iompar;

17. á iarraidh an gCoimisiún tionscadail arb é is aidhm dóibh an t-iompar muirí a dhícharbónú 
agus astaíochtaí truailliúcháin a laghdú a dhéanamh incháilithe faoin mbeartas 
comhtháthaithe agus trí Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa, agus faoin 
tSaoráid um Chónascadh na hEorpa (SCE) agus faoin gComhaontú Glas chomh maith;

18. á mheabhrú gur cheart go dtacódh SCE le cuspóirí an dícharbónaithe agus an aistrithe 
mhódúil, ar cheart go mbainfeadh sí tairbhe as acmhainní buiséadacha méadaithe;

19. á mheabhrú go mbíonn tionchar suntasach ag astaíochtaí meatáin ar an athrú aeráide, agus 
á chur i bhfios go láidir nár cheart airgead na gcáiníocóirí Eorpacha a úsáid ach amháin 
do roghanna malartacha inbhuanaithe fadtéarmacha nach bhfuil baol ag baint leo go 
gcruthóidís éifeachtaí glasála, mar is amhlaidh i gcás GNL;

Rialú agus cur chun feidhme

20. á iarraidh ar an gCoimisiún trédhearcacht agus infhaighteacht chuí na faisnéise maidir le 
feidhmíocht chomhshaoil long a áirithiú trí scéim lipéid Eorpaigh a bhunú, agus 
coincheap na ‘longa glaise’ a chur chun feidhme;

21. á iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an Treoir maidir le Rialú Stáit 
ar Chalafoirt chun gur féidir rialú níos éifeachtaí agus níos cuimsithí a dhéanamh, lena n-
áirítear comhlíonadh caighdeán comhshaoil, sóisialta, sláinte poiblí agus comhlíonadh 
chaighdeáin dhlí an tsaothair, chomh maith le féidearthachtaí le haghaidh smachtbhannaí 
éifeachtacha, lena n-áirítear dúliosta Eorpach a bhunú ina gcuirfear dlí an chomhshaoil, 
dlí na sláinte poiblí agus an dlí fioscach agus sóisialta san áireamh;

22. ag cur béim ar acmhainneacht na Gníomhaireachta Eorpaí um Shábháilteacht Mhuirí 
(EMSA), mar aon lena córas satailíte Sábháilte Farraige, maidir le faireachán a dhéanamh 
ar sceitheadh neamhdhleathach d’iarmhar breosla ar muir agus maidir le cur chun feidhme 
Rialachán (AE) 2015/757;
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23. á chur i bhfios go láidir, maidir leis an gcomhpháirtíocht atá beartaithe i gcomhthéacs an 
Ríocht Aontaithe a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach, gur cheart go ráthófaí 
léi machaire comhréidh iomchuí idir calafoirt na Ríochta Aontaithe agus calafoirt AE;

°

° °

24. á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an 
gCoimisiún.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Cé go bhfuil ról ríthábhachtach ag an iompar muirí i ngeilleagar na hEorpa, agus 90% d’earraí 
ag teacht isteach san Aontas ar muir agus i gcalafoirt, tá easnamh mór ina leith i 
gComhaontuithe Pháras maidir leis an Aeráid agus i reachtaíocht an Aontais maidir le gáis 
cheaptha teasa a laghdú. Is é an modh iompair freisin lena n-úsáidtear ceann de na breoslaí is 
mó trualliú atá ar an margadh: ola bhreosla throm.

Gineann sé 940 milliún tona CO2 in aghaidh na bliana agus 2.5% d’astaíochtaí domhanda de 
ghás ceaptha teasa; mar sin, is mó atá i ngeall leis. Is mó fós atá i gceist ós rud é go bhfuiltear 
á thuar go dtiocfaidh méadú idir +50% agus +250% faoi 2050 ar astaíochtaí ón earnáil sin mura 
ndéanfar dianbhearta.

Ná déantar dearmad ach oiread ar thionchar na hearnála sin ar thruailliú an aeir. Go deimhin, tá 
nasc doshéanta deimhnithe idir gáis sceite loinge agus roinnt galar cardashoithíoch agus 
riospráide. Gach bliain san Eoraip, bíonn astaíochtaí ón iompar muirí ina gcúis le bás beagnach 
60 000 duine agus cosnaíonn siad 58 mbilliún euro ar na seirbhisí sláinte.

Is gá, dá bhrí sin, astaíochtaí ón iompar muirí a theorannú agus a rialú, ní hamháin astaíochtaí 
CO2 ach is gá astaíochtaí sulfair, meatáin, ocsaíd nítrigine agus ábhair cháithnínigh a rialú 
freisin.

Ina theannta sin, ní mór d’infheistíochtaí a bhaineann le dícharbónú na hearnála muirí cloí le 
príomhphrionsabail an aistrithe chóir, amhail poist ardcháilíochta agus bearta láidre sláinte agus 
sábháilteachta a chruthú do gach oibrí;

Is é is aidhm leis an tuarascáil féintionscnaimh seo treochlár a mholadh ar leibhéal AE ina 
leagfar amach bearta nithiúla chun astaíochtaí ón earnáil mhuirí a theorannú. Dar liom go raibh 
sé buntábhachtach a léiriú tríd an tuarascáil seo go bhfuil an leibhéal Eorpach ríthábhachtach 
maidir le gníomhaíocht ghiarála i dtreo ghlasú na hearnála seo, rud is rómhinic a mheastar a 
bheith go hiomlán idirnáisiúnta.

Molann an rapóirtéir go dtabharfaí aghaidh ar roinnt príomh-shaincheisteanna chun an t-iompar 
muirí a ionchorprú i gceart sa Chomhaontú Glas.

Is saincheist lárnach é an fuinneamh agus is gá úsáid breoslaí fuinnimh in-athnuaite a dhéanamh 
éigeantach agus níos tarraingtí. Fáiltíonn sí, i ndáil leis sin, roimh an seasamh a ghlac Parlaimint 
na hEorpa ar Rialachán MRV ag seisiún iomlánach mhí Mheán Fómhair 2020, lenar 
formhuiníodh iontráil na hearnála muirí ina hiomláine sa Chóras Eorpach maidir le Trádáil 
Astaíochtaí (ETS) faoin 1 Eanáir 2022.

Cé go bhfuil sí bunriachtanach, ní mór rialáil breosla a chomhcheangal le bearta chun 
astaíochtaí ó longa a laghdú. I ndáil leis sin, measann an rapóirtéir go bhfuil sé thar a bheith 
tábhachtach go n-áireofaí sa togra atá le teacht ón gCoimisiún Eorpach maidir le FuelEU 
Maritime déchuspóir laghdaithe astaíochtaí lena gcuirfí breoslaí agus éifeachtúlacht long san 
áireamh.

Is é saolré iomlán na long nach mór dúinn a athbhreathnú, óna ndearadh go dtína ndíchóimeáil. 
Iarrann sí ar an gCoimisiún Eorpach tionscal Eorpach díchóimeála long a chur ar bun agus 
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deireadh a chur leis an ngníomhaíocht sárthruaillithe sin a bheith á seoladh chuig tríú tíortha.

Chun laghdú a dhéanamh ar thionchar na hearnála muirí ar cháilíocht an aeir agus ar shláinte 
na saoránach, tá gá freisin le hastaíochtaí níos ísle i gcalafoirt agus i limistéir chósta. Dá bhrí 
sin, iarraim ar an gCoimisiún Eorpach nascadh long i mbeart nó úsáid aon fhuinnimh in-
athnuaite eile a dhéanamh éigeantach chun an cuspóir maidir le hastaíochtaí nialasacha i mbeart 
a bhaint amach agus straitéis do chalafoirt astaíochtaí nialasacha a chur ar fáil.

Tá gealltanas tugtha ag an gCoimisiún arís agus arís eile tionscnamh a chur le chéile lena gcuirfí 
srian ar rochtain ar chalafoirt do na longa is mó truailliú; ní féidir leis an Rapóirtéir ach an 
Coimisiún a spreagadh le gníomhaíocht ghasta a dhéanamh ina leith sin, go háirithe maidir le 
longa cúrsála móra.

Is beart lárnach é Limistéar Rialaithe Astaíochta (ECA) a bhunú sa Mheánmhuir ach freisin i 
bhfarraigí uile na hEorpa chun tionchar na hearnála sin ar shláinte na saoránach agus ar 
bhithéagsúlacht fharraigí an Aontais a laghdú, agus chun teorainneacha astaíochtaí NOx agus 
SOx a chomhchuibhiú i bhfarraigí uile na hEorpa.

Ar deireadh, ní mór maoiniú suntasach Eorpach a bheith ag gabháil leis na hathruithe sin agus 
a bheith ag tacú leo, ar maoiniú é lena ndíreofar ar dhícharbónú na hearnála agus ar chomhar 
níos fearr idir na gníomhaithe éagsúla atá iontu.


