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RÉASÚNÚ GEARR

 Is é cuspóir an togra seo ón gCoimisiún leasú a dhéanamh ar Rialachán AE 2015/757 maidir 
le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar 
d’fhonn an córas nua domhanda bailithe sonraí le haghaidh sonraí faoi ídiú ola breosla long a 
chur san áireamh mar is iomchuí, ar córas é a bhunaigh an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta 
(IMO). Is coigeartuithe teicniúla iad na leasuithe atá beartaithe agus baineann siad le 
sainmhínithe chomh maith le paraiméadair faireacháin, pleananna agus teimpléid. 

Is díol sásaimh don Rapóirtéir go bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún an togra seo a úsáid 
chun nósanna imeachta riaracháin do chuideachtaí loingseoireachta agus do riaracháin 
loingseoireachta a shimpliú agus a laghdú, agus cuspóirí Rialachán AE 2015/757 maidir le 
faireachán, tuairisciú agus fíorú á gcaomhnú ag an am céanna. 

Is mian leis an Rapóirtéir a mholadh go ndéanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar fheidhmiú 
Rialachán AE 2015/757, agus aird á tabhairt ar an taithí bhreise a fuarthas le linn chur chun 
feidhme an Rialacháin sin agus ar an gcóras domhanda bailithe sonraí maidir le sonraí faoi ídiú 
ola breosla long a bhunaigh an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), chun tuilleadh 
comhoiriúnachta idir an dá chóras a áirithiú agus chun ceanglais tuairiscithe dhúbailte a laghdú. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Iompar agus um Thurasóireacht ar an gCoiste um an gComhshaol, um 
Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a 
leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar fheidhmiú Rialachán 
AE 2015/757, agus aird á tabhairt ar an 
taithí bhreise a fuarthas le linn chur chun 
feidhme an Rialacháin sin agus ar chóras 
domhanda bailithe sonraí IMO, chun 
tuilleadh comhoiriúnachta idir an dá 
chóras a áirithiú agus chun ceanglais 
tuairiscithe dhúbailte a laghdú.

Or. pl

Leasú 2
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 5 – pointe a
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 11 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina bhfuil athrú cuideachta 
ann, cuirfidh an chuideachta a bhí ann 
roimhe sin faoi bhráid an Choimisiúin agus 
faoi bhráid údaráis an bhratstáit lena 
mbaineann, a chóngaraí agus is féidir leis 
an lá a thabharfar an t-athrú i gcrích agus 
tráth nach déanaí ná trí mhí ina dhiaidh sin, 
tuarascáil ina gcumhdaítear na heilimintí 
céanna atá sa tuarascáil astaíochtaí ach í 
teoranta don tréimhse a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí a rinneadh faoi fhreagracht 
na cuideachta sin.

2. I gcás ina bhfuil athrú cuideachta 
ann, cuirfidh an chuideachta a bhí ann 
roimhe sin faoi bhráid an Choimisiúin agus 
faoi bhráid údaráis an bhratstáit lena 
mbaineann, a chóngaraí agus is féidir leis 
an lá a thabharfar an t-athrú i gcrích agus 
tráth nach déanaí ná trí mhí ina dhiaidh sin, 
tuarascáil ina gcumhdaítear na heilimintí 
céanna atá sa tuarascáil astaíochtaí ach í 
teoranta don tréimhse a bhaineann leis na 
gníomhaíochtaí a rinneadh faoi fhreagracht 
na cuideachta sin. Áiritheoidh an 
chuideachta nua go mbeidh ceanglais an 
Rialacháin seo á gcomhlíonadh ag gach 
long ón lá a dtabharfar an t-athrú chun 
críche.

Or. pl

Réasúnú

Leis an leasú seo soiléirítear na hoibleagáidí atá ar an gcuideachta nua i gcás athrú 
cuideachta.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 6 a (nua)
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 22 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) In Airteagal 22, scriostar mír 3.
Or. pl

Réasúnú

Is é is cúis leis an leasú seo gur gá a áireamh i Rialachán 2015/757 go mbunóidh an 
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) córas domhanda nua bailithe sonraí maidir le sonraí 
faoi ídiú ola breosla long.
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Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 6 a (nua)
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 22 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Cuirtear an tAirteagal 22a nua 
leis:
‘Airteagal 22a
Athbhreithniú
Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar 
fheidhmiú Rialachán AE 2015/757, agus 
aird á tabhairt ar an taithí bhreise a 
fuarthas le linn chur chun feidhme an 
Rialacháin sin agus ar an gcóras 
domhanda bailithe sonraí maidir le sonraí 
faoi ídiú ola breosla long a bhunaigh an 
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO), 
chun tuilleadh comhoiriúnachta idir an 
dá chóras a áirithiú agus chun ceanglais 
tuairiscithe dhúbailte a laghdú.’

Or. pl


