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RIALACHÁN (CE) Uimh. .../2007 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA  

AGUS ÓN gCOMHAIRLE 

an 

maidir le honnmhairithe mearcair mhiotalaigh a thoirmeasc agus maidir le mearcair 

miotalach a stóráil go sábháilte 

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 

 

 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

 

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 175(1) 

de agus, maidir le hAirteagal 1 den Rialachán seo, Airteagal 133 de, 

 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún, 

 

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa1, 

 

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún, 

 

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh2, 

                                                 
1 IO C 168, 20.7.2007, lch. 44. 
2 Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Meitheamh 2007 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil), 

Comhsheasamh ón gComhairle an ... (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil) agus Seasamh ó 
Pharlaimint na hEorpa an ... (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil). 
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De bharr an méid seo a leanas: 

(1) Aithnítear gur bagairt dhomhanda sceití mearcair a údaraíonn gníomh ar an leibhéal 

réigiúnach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal domhanda. 

(2) I gcomhréir leis an gCumarsáid "Straitéis Chomhphobail maidir le Mearcair" ón 

gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa, is gá an riosca go 

mbeadh daoine agus an comhshaol faoi lé mearcair a laghdú. 

(3) Caithfear féachaint ar bhearta a ghlactar ag leibhéal an Chomhphobail mar chuid d'iarracht 

dhomhanda chun an riosca go mbeifí faoi lé mearcair a laghdú, go háirithe faoi chuimsiú 

an Chláir Mearcair faoi Chlár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe. 

(4) Ba cheart cosc a chur ar onnmhairiú mearcair mhiotalaigh ón gComhphobal chun an 

soláthar domhanda mearcair a laghdú go mór. 

(5) De thoradh ar an gcosc ar onnmhairiú beidh méideanna móra mearcair de bharrachas sa 

Chomhphobal agus ba cheart cosc a chur lena gcur ar ais ar an margadh. Ba cheart a 

áirithiú, dá bhrí sin, go stórálfaí an mearcair sin go sábháilte taobh istigh den 

Chomhphobal. 
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(6) Chun foráil d'fhéidearthachtaí stórála sábháilte mearcair mhiotalaigh a meastar gur 

dramhaíl é, is iomchuí go ndéanfaí maolú ar Airteagal 5(3)(a) de Threoir 1999/31/CE ón 

gComhairle an 26 Aibreán 1999 maidir le dramhaíl a chur i líonadh talún1 i gcás 

cineálacha áirithe líonta talún, agus is iomchuí a fhógairt nach mbeidh feidhm ag critéir 

roinn 2.4 den Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2003/33/CE ón gComhairle an 

19 Nollaig 2002 lena mbunaítear critéir agus nósanna imeachta maidir le glacadh le 

dramhaíl ag láithreáin líonta talún de bhun Airteagal 16 de Threoir 1999/31/CE2 agus 

Iarscríbhinn II a ghabhann léi sin maidir le mearcair miotalach a stóráil go sealadach ar 

feadh tréimhse níos faide ná bliain i saoráidí os cionn talún a thiomnaítear agus a 

threalmhaítear chun na críche sin. 

(7) Chun mearcair miotalach a stóráil go sealadach ar feadh tréimhse níos faide ná bliain i 

saoráidí os cionn talún a thiomnaítear agus a threalmhaítear chun na críche sin, ba cheart 

go mbeadh feidhm ag Treoir 96/82/CE ón gComhairle an 9 Nollaig 1996 maidir le rialú 

guaiseacha mórthionóiscí a bhaineann le substaintí contúirteacha3. 

(8) Níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo dochar do Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2006 maidir le loingsithe 

dramhaíola4. Ar a shon sin, d'fhonn diúscairt iomchuí mearcair mhiotalaigh a cheadú sa 

Chomhphobal, spreagtar na húdaráis chinn scríbe inniúla agus na húdaráis seolta inniúla le 

gan agóid a dhéanamh in aghaidh loingsithe mearcair mhiotalaigh a meastar gur dramhaíl é 

bunaithe ar Airteagal 11(1)(a) den Rialachán sin. Tugtar faoi deara nach mbeidh feidhm ag 

Airteagal 11(1)(a) den Rialachán sin, de réir Airteagal 11(3) de, i gcás dramhaíola guaisí a 

tháirgtear ina laghad sin de chainníocht go foriomlán in aghaidh na bliana i mBallstát 

seolta nach mbeadh sé eacnamúil suiteálacha diúscartha speisialaithe nua a shuiteáil 

laistigh den Bhallstát sin. 

                                                 
1 IO L 182, 16.7.1999, lch. 1. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó 

Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1). 
2 IO L 11, 16.1.2003, lch. 27. 
3  IO L 10, 14.1.1997, lch. 13. Treoir arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) 

Uimh. 1882/2003. 
4 IO L 190, 12.7.2006, lch. 1. 
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(9) D'fhonn a áirithiú go mbeidh stóráil ann atá sábháilte do shláinte an duine agus don 

chomhshaol, ba cheart go ndéanfaí comhlánú ar an measúnú sábháilteachta maidir le 

stóráil faoi thalamh a éilítear faoi Chinneadh 2003/33/CE le ceanglais shonracha agus ba 

cheart go mbeadh an measúnú sin infheidhme chomh maith maidir le stóráil nach stóráil 

faoi thalamh í. Níor chóir go gceadófaí aon oibríocht chríochnaitheach diúscartha go dtí go 

nglacfar na ceanglais speisialta agus na critéir inghlacthachta. Ba chóir do na coinníollacha 

stórála i mianach salainn nó i bhfoirmíochtaí carraige crua go domhain faoi thalamh, a 

oiriúnaíodh do dhiúscairt mearcair mhiotalaigh, na prionsabail a shásamh maidir le 

screamhuisce a chosaint ar mhearcair, maidir le cosc a chur ar astaíochtaí gaile mearcair, 

maidir le neamh-thréscaoilteacht ar ghás agus ar leachtanna máguaird agus – i gcás 

buanstórála – maidir leis an dramhaíl a imchochlú go daingean ag deireadh phróiseas 

dífhoirmithe na mianach. Ba chóir na critéir sin a thabhairt isteach sna hiarscríbhinní a 

ghabhann le Treoir 1999/31/CE nuair a leasófar iad chun críche an Rialacháin seo. 

(10) Ba chóir go sásódh na coinníollacha stórála os cionn talún go háirithe na prionsabail maidir 

le hinchúlaitheacht stórála, maidir le mearcair a chosaint ar uisce meitéarach, maidir le 

neamh-thréscaoilteacht ar ithreacha agus maidir le cosc a chur ar astaíochtaí gaile 

mearcair. Ba chóir na critéir sin a thabhairt isteach sna hiarscríbhinní a ghabhann le 

Treoir 1999/31/CE nuair a leasófar iad chun críche an Rialacháin seo. Ba chóir a mheas 

gur réiteach sealadach é an mearcair miotalach a stóráil os cionn talún. 

(11) Ba cheart do na Ballstáit faisnéis maidir le ceadanna a eisítear do shaoráidí stórála agus 

maidir le cur i bhfeidhm na hionstraime agus maidir le héifeachtaí an Rialacháin seo ar an 

margadh a chur isteach, chun go bhféadfaí measúnú a dhéanamh air in am trátha. Ba cheart 

d'allmhaireoirí, d'onnmhaireoirí agus d'oibreoirí faisnéis a chur isteach faoi ghluaiseachtaí 

mearcair mhiotalaigh agus faoi úsáid mearcair mhiotalaigh. 
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(12) Ba cheart go gcinnfeadh na Ballstáit na pionóis a bheadh infheidhme ar sháruithe ar 

fhorálacha an Rialacháin seo agus a bheidh le forchur ar dhaoine nádúrtha agus ar dhaoine 

dlíthiúla. Ba cheart go mbeadh na pionóis sin éifeachtúil, comhréireach agus 

athchomhairleach. 

(13) Is iomchuí malartú faisnéise a eagrú chun measúnú a dhéanamh ar an ngá a d'fhéadfadh a 

bheith le bearta breise a bhaineann le mearcair a onnmhairiú, a allmhairiú agus a stóráil, 

agus a bhaineann le comhdhúile mearcair agus le táirgí a bhfuil mearcair iontu, gan dochar 

do rialacha iomaíochta an Chonartha, go háirithe Airteagal 81 de. 

(14) Tá taighde leanúnach ar bun maidir le mearcair a dhiúscairt go sábháilte, lena n-áirítear 

teicnící difriúla cobhsaithe nó bealaí eile chun mearcair a dhíluailiú. Ba cheart don 

Choimisiún an taighde sin a choinneáil faoi athbhreithniú mar thosaíocht agus tuarascáil a 

chur isteach a luaithe is féidir. Tá tábhacht leis an bhfaisnéis sin óir cuirfidh sí bunús fónta 

ar fáil d'athbhreithniú ar an Rialachán seo chun a chuspóir a bhaint amach. 

(15) Ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún an fhaisnéis sin san áireamh nuair a bheidh sé ag cur 

tuarascáil mheasúnaithe isteach chun cúiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann an Rialachán 

seo a leasú a aithint. 

(16) Ba cheart go mbeadh an Coimisiún ag faire ar fhorbairtí idirnáisiúnta chomh maith maidir 

le soláthar mearcair agus maidir le héileamh ar mhearcair, go háirithe in idirbheartaíochtaí 

iltaobhacha, agus ba cheart dó tuairisc a thabhairt orthu sin chun measúnú ar 

chomhréireacht an chur chuige iomlán a chumasú. 



  

 
11488/1/07 REV 1  RNM/mc 6 
 DG I   GA 

(17) Na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le mearcair miotalach a 

stóráil go sealadach i saoráidí áirithe dá dtagraítear anseo, ba cheart iad a ghlacadh i 

gcomhréir le Treoir 1999/31/CE, agus an nasc díreach idir an Rialachán seo agus an Treoir 

sin á chur san áireamh. 

(18) Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an méid atáthar faoi 

lé mearcair a laghdú le cosc ar allmhairí agus le hoibleagáid stórála, a bhaint amach go 

leordhóthanach, agus gur fearr, de bharr an tionchair a bheadh aige sin ar ghluaiseacht 

earraí agus ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus i bhfianaise chineál trasteorann 

an truaillithe mearcair, is féidir é a bhaint amach ach ag leibhéal an Chomhphobail, 

féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta 

mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh é. I gcomhréir le prionsabal na 

comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin é, ní théann an Rialachán seo thar a 

bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach, 

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH: 
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Airteagal 1 

Toirmiscfear onnmhairiú mearcair mhiotalaigh (Hg, CAS 7439-97-6) ón gComhphobal 

ón 1 Iúil 2011. 

Airteagal 2 

Ón 1 Iúil 2011, measfar gur dramhaíl mearcair miotalach nach n-úsáidtear a thuilleadh sa tionscal 

clór-alcaileach, mearcair miotalach a fhaightear as gás nádúrtha a ghlanadh agus mearcair miotalach 

a fhaightear ó oibríochtaí neamhfheiriúla mianadóireachta agus bruithnithe agus diúscrófar de réir 

fhorálacha Threoir 2006/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2006 

maidir le dramhaíl1 iad ar shlí atá sábháilte do shláinte an duine agus don chomhshaol. 

Airteagal 3 

1. De mhaolú ar Airteagal 5(3)(a) de Threoir 1999/31/CE, féadfar mearcair miotalach a 

measfar gur dramhaíl é a stóráil in imshrianadh cuí, 

(a) go sealadach ar feadh breis agus bliain nó féadfar é a stóráil go buan (oibríochtaí 

diúscartha D 15 nó D 12 faoi seach, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II A a 

ghabhann le Treoir 2006/12/CE iad) i mianaigh salainn atá oiriúnaithe do dhiúscairt 

mearcair, nó i bhfoirmíochtaí carraige crua go domhain faoi thalamh agus a 

chuireann leibhéal sábháilteachta agus leibhéal insrianaithe ar fáil atá coibhéiseach 

leis an leibhéal atá sna mianaigh salainn sin, nó  

                                                 
1  IO L 114, 27.4.2006, lch. 9. 
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(b) go sealadach (oibríocht diúscartha D 15, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II A a 

ghabhann le Treoir 2006/12/CE í) ar feadh breis agus bliain i saoráidí os cionn talún 

a tiomnaíodh agus a trealmhaíodh d'fhonn mearcair miotalach a stóráil go sealadach. 

Sa chás seo ní bheidh feidhm ag na critéir a leagtar amach i roinn 2.4 den 

Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 2003/33/CE. 

Beidh feidhm ag forálacha eile Threoir 1999/31/CE agus beidh feidhm ag 

Cinneadh 2003/33/CE maidir le pointe (a) agus maidir le pointe (b). 

2. Beidh feidhm ag Treoir 96/82/CE maidir leis na saoráidí stórála dá dtagraítear i mír 1(b) 

den Airteagal seo. 

Airteagal 4 

1. Cumhdóidh an measúnú sábháilteachta a bheidh le cur i gcrích i gcomhréir le 

Cinneadh 2003/33/CE maidir le diúscairt mearcair mhiotalaigh de réir Airteagal 3 den 

Rialachán seo, go háirithe, na rioscaí breise a eascróidh as cineál an mhearcair mhiotalaigh 

agus as airíonna fadtéarmacha agus as imshrianadh an mhearcair mhiotalaigh. 

2. Cuirfear san áireamh sa chead dá dtagraítear in Airteagal 8 agus in Airteagal 9 de 

Threoir 1999/31/CE maidir le saoráidí de réir Airteagal 3(1)(a) agus (b) den Rialachán seo 

ceanglais le haghaidh amharc-chigireachtaí rialta ar na coimeádáin agus trealamh braite 

gaile iomchuí a shuiteáil chun aon sileadh a bhrath. 

3. Na ceanglais le haghaidh na saoráidí a liostaítear in Airteagal 3(1)(a) agus (b) den 

Rialachán seo mar aon leis na critéir inghlacachta do mhearcair miotalach, lena leasaítear 

Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, agus Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 1999/31/CE, 

glacfar iad de réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 16 den Treoir sin. Déanfaidh 

an Coimisiún togra iomchuí a luaithe is féidir, agus faoin 1 Eanáir 2010 ar a dhéanaí. 
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Ní cheadófar oibríocht diúscartha chríochnaitheach ar bith (oibríocht diúscartha D 12, mar 

a shainmhínítear in Iarscríbhinn II A de Threoir 2006/12/CE í) maidir le mearcair 

miotalach ach tar éis an dáta a nglacfar an leasú ar Iarscríbhinn I, Iarscríbhinn II, agus 

Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 1999/31/CE. 

Airteagal 5 

1. Cuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin cóip d'aon chead a eisítear le haghaidh 

saoráide a ainmnítear chun mearcair miotalach a stóráil go sealadach nó go buan 

(oibríochtaí diúscartha D 15 nó D 12 faoi seach, mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II A 

a ghabhann le Treoir 2006/12/CE iad). 

2. Faoin 1 Iúil 2012, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir le cur i bhfeidhm 

agus maidir le héifeachtaí margaidh an Rialacháin seo ina gcríocha faoi seach. Ar iarratas 

ón gCoimisiún, cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis sin isteach níos luaithe ná an dáta sin. 

3. Faoin 1 Iúil 2012, déanfaidh allmhaireoirí, onnmhaireoirí agus oibreoirí na 

ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 2, de réir mar is iomchuí, na sonraí seo a 

leanas a sheoladh chuig an gCoimisiún agus chuig na húdaráis inniúla: 

(a) toirteanna, praghsanna, tír thionscnaimh agus tír chinn scríbe mar aon le húsáid 

bheartaithe an mhearcair mhiotalaigh a thagann isteach sa Chomhphobal; 

(b) toirteanna, tír thionscnaimh agus tír chinn scríbe an mhearcair mhiotalaigh a 

meastar gur dramhaíl é agus a ndéantar trádáil thrasteorann air laistigh den 

Chomhphobal. 



  

 
11488/1/07 REV 1  RNM/mc 10 
 DG I   GA 

Airteagal 6 

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na pionóis is infheidhme i leith sáruithe ar 

fhorálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirfear i 

bhfeidhm iad. Ní foláir do na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtúil, comhréireach agus 

athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na forálacha sin faoin ... ∗ 

agus tabharfaidh siad fógra don Choimisiún in aicearracht faoi aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh sin 

a dhéanfaidh difear dóibh. 

Airteagal 7 

1. Eagróidh an Coimisiún malartú faisnéise idir na Ballstáit agus na tionscail lena mbaineann. 

Déanfaidh an malartú faisnéise seo scrúdú, go háirithe, ar an ngá a d'fhéadfadh a bheith leis 

na nithe seo a leanas: síneadh a chur leis an toirmeasc ar onnmhairiú chun comhdhúile 

mearcair agus táirgí a bhfuil mearcair iontu a áireamh; toirmeasc ar allmhairiú mearcair 

mhiotalaigh, comhdhúl mearcair agus táirgí a bhfuil mearcair iontu; síneadh a chur leis an 

oibleagáid stórála chun mearcair miotalach ó fhoinsí eile a áireamh; agus teorainneacha 

ama maidir le mearcair miotalach a stóráil go sealadach. 

2. Coinneoidh an Coimisiún na gníomhaíochtaí leanúnacha taighde maidir leis na roghanna 

diúscartha sábháilte, lena n-áirítear mearcair miotalach a sholadú, faoi athbhreithniú. 

Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na 

Comhairle faoin 1 Iúil 2010.  Ar bhonn na tuarascála sin, tíolacfaidh an Coimisiún togra, 

más iomchuí, le haghaidh coigeartú a dhéanamh ar an Rialachán seo a luaithe is féidir agus 

tráth nach déanaí ná an 1 Iúil 2013. 

                                                 
∗ Bliain ón uair a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. 
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3. Déanfaidh an Coimisiún cur i bhfeidhm agus éifeachtaí margaidh an Rialacháin seo sa 

Chomhphobal a mheas, agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 agus in 

Airteagal 5 á cur san áireamh.  

4. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil, lena ngabhfaidh togra le haghaidh coigeartú a dhéanamh 

ar an Rialachán seo más iomchuí, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na 

Comhairle faoin 1 Iúil 2013, tuarascáil ina léireofar toradh an mhalartaithe faisnéise dá 

dtagraítear i mír 1 agus toradh an mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 3 agus ina ndéanfar 

meastóireacht ar thoradh an mhalartaithe faisnéise dá dtagraítear i mír 1 agus ar thoradh an 

mheasúnaithe dá dtagraítear i mír 3. 

5. Tuairisceoidh an Coimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoin 

1 Iúil 2010 maidir leis an dul chun cinn i ngníomhaíochtaí iltaobhacha agus i gcaibidlí 

iltaobhacha maidir le mearcair, agus an comhchuibheas idir tráth agus raon feidhme na 

mbeartas a shonraítear sa Rialachán seo agus forbairtí idirnáisiúnta á measúnú aige, go 

háirithe. 

Airteagal 8 

Go dtí an 1 Iúil 2011, féadfaidh na Ballstáit bearta náisiúnta a shrianann onnmhairiú mearcair 

mhiotalaigh agus a glacadh de réir na reachtaíochta Comhphobail sular glacadh an Rialachán seo, a 

choimeád ar bun. 
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Airteagal 9 

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an 

Aontais Eorpaigh. 

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach 

i ngach Ballstát.  

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle 

An tUachtarán An tUachtarán 

 

________________ 


