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Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an xx xx 2013 chun go 

nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. ...../2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena 

leasaítear Rialachán Uimh. 1100/2007 ón gComhairle lena mbunaítear bearta chun an stoc 

Eascann Eorpach a athshlánú 

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH, 

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2) de, 

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach, 

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta, 

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

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach2, 

                                                 
1 IO C 11, 15.1.2013, lch. 86. 
2 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Meán Fómhair 2013. 



De bhrí gur : 

(-1) Bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag Ballstáit, ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún 

tuarascáil a thabhairt ar aird maidir le toradh chur chun feidhme na bPleananna 

Bainistíochta Eascann agus más gá, bearta iomchuí a mholadh, go práinneach, chun 

athbhunú na heascainne Eorpaí a bhaint amach le hard-dóchúlacht. [Leasú. 1] 

(1) Le Rialachán (CE) Uimh. 1100/20071 ón gComhairle tugtar cumhachtaí don Choimisiún 

roinnt de na forálacha sa Rialachán sin a chur chun feidhme. 

(2) Mar thoradh ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin, ní mór na cumhachtaí arna dtabhairt 

don Choimisiún faoi Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 a ailíniú le hAirteagal 290 agus le 

hAirteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.[Leasú. 2] 

                                                 
1 Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2007 lena 

mbunaítear bearta chun an stoc eascann Eorpach a athbhunú (IO L 248, 22.9.2007, lch. 

17).  



(3) Chun feidhm a thabhairt d'fhorálacha áirithe Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007, ba cheart an 

chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar 

Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean maidir le bearta a ghlacadh a théann i ngleic 

leis an laghdú suntasach i bpraghsanna an mhargaidh ar eascanna a úsáidtear ar mhaithe le 

hathstocáil, i gcomparáid le heascanna a úsáidtear ar chúiseanna eile. Tá sé tábhachtach, go 

háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn a chuid oibre 

ullmhúcháin, bunaithe ar an gcomhairle eolaíochta agus ar na moltaí eolaíochta is 

deireanaí, go háirithe ar leibhéal na saineolaithe, chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis 

a bheidh ar fáil dó, neamhchlaonta, beacht, iomlán agus cothrom le dáta. Ba cheart don 

Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a 

áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 

an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí. [Leasú. 3] 

(4) Tá sé ríthábhachtach go ndéanfadh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn an 

ullmhúcháin a bheidh ar bun aige maidir le glacadh gníomhartha tarmligthe, lena n-áirítear 

ar leibhéal na saineolaithe. [scriosta mar gheall ar Leasú 3 a bheith curtha i bhfeidhm] 

(5) Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt 

suas, a áirithiú go ndéanfaí doiciméid ábhartha a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus 

chuig an gComhairle ar mhodh comhuaineach, tráthúil agus iomchuí. [Leasú. 4] 



(6) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le forálacha Rialachán (CE) 

Uimh. 1100/2007 maidir le formheas ón gCoimisiún ar Phleananna Bainistíochta 

Eascann ar bhonn na faisnéise teicniúla agus eolaíocha is fearr agus is deireanaí atá ar 

fáil, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún chun a áirithiú go 

mbeidh dálaí comhionanna ann agus forálacha an Rialacháin (CE) Uimh. 1100/2007 maidir 

le formheas ón gCoimisiún ar Phleananna Bainistíochta Eascann ar bhonn sonraí teicniúla 

agus eolaíocha, á gcur chun feidhme. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir 

le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 

16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann 

leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú chumhachtaí chur chun feidhme an 

Choimisiúin1. [Leasú. 5] 

(6a) Ba cheart don ICES comhairle nua agus níos cuimsithí a sholáthar maidir le staid an 

stoic eascann in 2013. Agus an chomhairle sin á hullmhú, ba cheart don ICES féachaint 

ar na cúiseanna le laghduithe sna stoic eascann, lena n-áirítear i ndáil le láithreacha 

sceathraí. Sa chás go ndearbhóidh ICES go bhfuil staid an stoic eascann géibheannach i 

gcónaí, ba cheart don Choimisiún togra a thíolacadh le haghaidh rialacháin nua maidir 

leis an stoc Eascann Eorpach a athshlánú.  Ba cheart go gclúdódh an Rialachán sin 

réitigh fhadtéarmacha, amhail slite chun baic a bhaint de bhealaí imirceacha. [Leasú. 6] 

                                                 
1 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 

Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis 

na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an 

gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch.13). 



(7) Ní bheidh de chumas ag an gCoimisiúin tuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don 

Chomhairle ar na bearta a bhaineann le hathstocáil, lena n-áirítear an fhorbairt ar 

phraghsanna an mhargaidh faoin 1 Iúil 2011, toisc an fhaisnéis ábhartha a bheith curtha 

isteach go déanach ag roinnt Ballstáit. Ba cheart, dá bhrí sin, spriocdháta na tuarascála seo a 

chur ar athló go dtí an 31 Nollaig 2012.  

(7a) Tá sé tábhachtach go ngearrfaidh an Coimisiún pionós ar na Ballstáit nach bhfuil na 

sonraí uile curtha ar aghaidh acu nó nach bhfuil anailís déanta acu ar na sonraí uile atá 

ar fáil dóibh chun críche cuntas cuimsitheach agus atá iontaofa go heolaíoch a tharraingt 

suas i ndáil le staid na heascainne Eorpaí. [Leasú. 7] 

(8) Tugtar de chumhacht don Chomhairle an eilimint neamhriachtanach sin den Rialachán a 

leasú i leagan reatha an Rialacháin sin, a bhaineann leis an gcumhacht bearta malartacha a 

ghlacadh d'fhonn spriocleibhéil éalaithe a bhaint amach. Ós rud é nach féidir nós imeachta 

cinnteoireachta mar é a úsáid níos mó faoin CFAE is ceart an fhoráil sin a scriosadh. 



(9) Bunaíodh le Cinneadh 2008/292/CE ón gCoimisiún an 4 Aibreán 2008 1 nach gnáthóg 

nádúrtha don eascann Eorpach í an Mhuir Dhubh ná na habhainnchórais atá ceangailte léi 

chun críocha an Rialacháin. Tá Airteagal 1(2) den Rialachán imithe i léig agus ba cheart é a 

scriosadh.  

(10) Formheasadh le Cinneadh 2009/310/CE ón gComhairle an 2 Aibreán 20092 iarratais ón 

gCipir, ó Mhálta, ón Ostair, ón Rómáin agus ón tSlóvaic ar iad a dhíolúnú ón oibleagáid 

Plean Bainistíochta Eascann a ullmhú. Níl aon iarratas ar feitheamh ar dhíolmhú ón 

oibleagáid sin. Tá Airteagal 3 den Rialachán imithe i léig dá bhrí sin agus ba cheart é a 

scriosadh.  

(11) Ba cheart dá bhrí sin Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 a leasú dá réir sin, 

                                                 
1 Cinneadh Uimh 2008/292/CE an 4 Aibreán 2008 ón gCoimisiún in leagtár síos nach 

gnáthóg nádúrtha don eascann Eorpach í an Mhuir Dhubh ná na habhainnchórais atá 

ceangailte léi chun críocha  Rialacháin (CE) Uimh 1100/2007 ón gComhairle. (IO L 98, 

10.4.2008, lch. 14). 
2 Cinneadh Uimh 2009/310/CE an 2 Aibreán 2009 ón gCoimisiún a ghlacann le hiarratais ón 

gCipir, ó Mhálta, ón Ostair, ón Rómáin agus ón tSlóvaic ar iad a dhíolúnú ón oibleagáid 

Plean Bainistíochta Eascann a ullmhúi gcomhréir le Rialacháin (CE) Uimh 1100/2007 ón 

gComhairleIO L 91, 3.4.2009, lch. 23. 



TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH: 

Airteagal 1 

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 mar seo a leanas: 

(1) Scriostar mír 2 d'Airteagal 1.  

(1a) In Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1: 

“1. Déanfaidh na Ballstáit na habhantracha indibhidiúla a shainaithint agus a 

shainmhíniú atá ina gcríoch náisiúnta ar gnáthóga nádúrtha iad don eascann 

Eorpach (abhantracha eascann), lena n-áireofar uiscí muirí.” [Leasú. 9] 

(1b) In Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 10: 

“10. Sa Phlean Bainistíochta Eascann, déanfaidh gach Ballstát bearta iomchuí a chur chun 

feidhme chomh luath agus is féidir chun básmhaireacht eascann a laghdú, arb iad 

fachtóirí lasmuigh den iascach, lena n-áirítear tuirbíní agus caidéil hidrileictreacha, is 

cúis léi.  Déanfar bearta eile a ghlacadh i gcás inar gá é chun básmhaireacht, arb iad 

fachtóirí eile is cúis léi, a laghdú chun spriocanna an Phlean a bhaint 

amach."[Leasú. 10] 



(2) Scriostar Airteagal 3.  

(3) In Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:  

"1. Formheasfaidh an Coimisiún na pleananna bainistíochta eascann trí bhíthin 

gníomhartha cur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 

dtagraítear in Airteagal 12b(2)." 

(3a) In Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4: 



"4. Maidir le Ballstát a bhfuil Plean Bainistíochta Eascann curtha faoi bhráid an 

Choimisiúin aige i gcomhair a fhormheasta, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 

2008, nach féidir leis an gCoimisiún a fhormheas i gcomhréir le mír 1 nó nach 

gcomhlíonann na coinníollacha tuarascála agus meastóireachta a leagtar amach 

in Airteagal 9, déanfaidh sé an iarracht iascaireachta a laghdú 50% ar a laghad i 

gcoibhneasta leis an meániarracht a rinneadh ó 2004 go dtí 2006 nó déanfaidh sé 

an iarracht iascaireachta a laghdú 50% ar a laghad i gcoibhneasta leis an 

meánghabháil a rinneadh ó 2004 go dtí 2006, tríd an séasúr iascaireachta don 

eascann a ghiorrú nó trí mhodhanna eile. Déanfar an laghdú seo a chur chun 

feidhme laistigh de thrí mhí ón gcinneadh gan an plean a fhormheas nó laistigh de 

thrí mhí ó mainníodh spriocam tuairiscithe a chomhlíonadh." [Leasú. 11] 

(3b) In Airteagal 5, cuirtear isteach an mhír seo a leanas: 

"7. Ón 1 Eanáir 2014, déanfar na Pleananna uile Bainistíochta Eascann a 

athbhreithniú agus a thabhairt cothrom le dáta gach dhá bhliain agus an 

chomhairle eolaíochta is deireanaí á chur san áireamh." [Leasú. 12] 



(4) Maidir le Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6 agus mhír 7: 

"6. I gcás ina dtarlaíonn laghdú mór ar phraghsanna an mhargaidh ar eascanna a 

úsáidtear ar mhaithe le hathstocáil, i gcomparáid le heascanna a úsáidtear ar 

chúiseanna eile, cuirfidh an Ballstát lena mbaineann an Coimisiún ar an eolas. 

Féadfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha tarmligthe arna nglacadh i gcomhréir le 

hAirteagal 12a agus chun dul i ngleic leis an gcás, céatadáin na n-eascann a úsáidtear 

ar mhaithe le hathstocáil dá dtagraítear i mír 2 a laghdú go sealadach, i gcás ina 

gcomhlíonfaidh an Plean Bainistíochta Eascann Airteagal 2(4).  

7. Tuairisceoidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2012 2013, do 

Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle agus déanfar measúnú ar na bearta a 

bhaineann le hathstocáil lena n-áirítear forbairt ar phraghsanna an mhargaidh, agus 

an chomhairle eolaíochta is deireanaí á cur i gcuntas maidir leis na dálaí inar 

dóigh go gcuirfidh athstocáil le méadú ar bhithmhais stoic sceathraí. I dtuarascáil 

den sórt sin, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar theacht chun cinn na 

margadhphraghsanna." [Leasú. 13] 



(4a) In Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8: 

"8. Measfar gur beart caomhnaithe é athstocáil chun críocha Airteagal 38(2) de 

Rialachán (AE) Uimh … [EMFF ], ar choinníoll: 

- gur cuid de Phlean Bainistíochta Eascann a bhunófar i gcomhréir le 

hAirteagal 2, 

- gurb é an t-ábhar is cúram dó eascanna […] a ghabhtar agus a bhainisítear 

le modhanna agus trealamh a ráthaíonn an bhásmhaireacht is lú is féidir le 

linn gabhála, stórála, iompair agus póraithe, 

- go dtarlóidh sé i limistéir a bhéarfaidh ard-dóchúlacht marthana agus 

imirce, 

- go gcuideoidh sé le gnóthú an spriocleibhéil éalaithe 40% dá dtagraítear in 

Airteagal 2(4), agus  

- go gcuirfear na heascanna ar coraintín chun leathadh galar agus seadán a 

chosc."[Leasú. 14] 



(5) Scriostar mír 3 d' Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9: 

"Airteagal 9 

Tuairisciú agus meastóireacht 

1. Baileoidh na Ballstáit sonraí taighde chun iarmhairt na mbeart a glacadh i ndáil 

le stoic eascann a chainníochtú, bearta maolaithe a aimsiú agus spriocanna 

bainistíochta a mholadh. Tuarisceoidh na Ballstáit don Choimisiún ar dtús gach 

tríú bliain, agus beidh an chéad tuarascáil le tíolacadh faoin 30 Meitheamh 2012 

agus cuirfidh sé an fhaisnéis ar fáil do chomhlachtaí eolaíochta ainmnithe. Ina 

dhiaidh sin, méadóidh minicíocht an tuairiscithe go dtí uair amháin gach dhá 

bhliain, tar éis don chéad tuarascáil trí-bhliantúil a bheith curtha isteach. 

Tabharfaidh tuarascálacha breac-chuntas ar mhonatóireacht, ar chur chun 

feidhme, ar éifeachtúlacht agus ar thoradh, agus go háirithe, soláthróidh siad na 

meastacháin is fearr atá ar fáil de na nithe seo a leanas: 

(a) do gach Ballstát, cion bithmhaise na heascainne gile a éalaíonn go dtí an 

fharraige chun sceitheadh, nó cion  bithmhaise na heascainne gile a 

fhágann críoch an Bhallstáit sin mar chuid d'imirce farraige chun 

sceitheadh, i gcomparáid le leibhéal sprice an chéimshriain a leagtar amach 

in Airteagal 2(4); 



(b) an leibhéal iarrachta iascaireachta a ghabhann eascann gach bliain, agus 

an laghdú a dhéantar i gcomhréir le hAirteagail 4(2) agus 5(4); 

(c) leibhéal na bhfachtóirí básmhaireachta lasmuigh den iascach, agus an 

laghdú a dhéantar i gcomhréir le hAirteagal 2(10); 

(d) an méid eascann is lú ná 12 cm ar fhad a ghabhtar agus cion na heascainne 

seo a úsáidtear chun críocha éagsúla; 

(e) ráta marthanais na n-eascann athstocáilte, cibé acu le linn iascaireachta, 

iompair, athstocála nó céimshriain go dtí farraige Sargasso chun sceitheadh; 

(f) láithreacha sceathraí na n-eascann a ghabhtar a shainaithint, ar bhonn 

deonach. 

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

Comhairle, faoin 31 Deireadh Fómhair 2013, tuarascáil ina mbeidh meastóireacht 

staidrimh agus eolaíochta ar thorthaí chur chun feidhme na bpleananna 

bainistíochta eascann, mar aon le tuairim ó CETEI. Bunaithe ar thorthaí na 

tuarascála sin, féadfaidh an Coimisiún tograí a thíolacadh chun raon feidhme an 

Rialacháin a leathnú chun fachtóirí básmhaireachta eile eascann seachas 

iascaigh. 



3. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2013, meastóireacht 

trádála Aontais agus idirnáisiúnta in eascanna Eorpacha, a dhíríonn, go háirithe, 

ar chomhlíonadh oibleagáidí an Aontais faoi CITES, agus meastachán ar thrádáil 

mhídhleathach eascann Eorpach sna Ballstáit. Sainaithneoidh an tuarascáil sin 

neamhréireachtaí sna tacair sonraí éagsúla atá ar fáil agus bearta a mholadh 

chun monatóireacht trádála a fheabhsú, lena n-áirítear na cóid custaim atá ann 

cheana féin a mhodhnú chun monatóireacht níos éifeachtúla a cheadú." 

[Leasú. 15] 

(5a) Cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas: 

"Airteagal 9a 

Bearta leantacha 

Ag cur san áireamh torthaí sna tuarascálacha dá dtagraítear in Airteagal 7(7) agus in 

Airteagal 9(2) agus (3), chomh maith le haon chomhairle nua agus níos cuimsithí a 

chuirtear ar fáil le ICES ar stádas stoc na eascainne Eorpaí in 2013, cuirfidh an 

Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 31 Márta 2014, togra reachtach nua faoi bhráid 

Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle a bheidh dírithe ar athshlánú stoc na 

heascainne Eorpaí a bhaint amach, le hard-dóchúlacht. Le linn sin a dhéanamh, 

féadfaidh an Coimisiún slite a chíoradh chun raon feidhme an Rialacháin seo a leathnú 

chun básmhaireacht de bharr fachtóirí lasmuigh den iascach a áireamh." [Leasú. 16] 



(6) Cuirtear isteach Airteagal 12a agus Airteagal 12b mar seo a leanas: 

"Airteagal 12a  

An tarmligean a fheidhmiú 

1. Is faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo a thugtar de 

chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.  

2. Tabharfar ar feadh tréimhse neamhchinntithe tarmligean na gcumhachtaí dá 

dtagraítear i don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh 

dá dtagraítear in Rialachán 7(6) ar feadh tréimhse trí bliana ag tosú ón... *. 

Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na 

tréimhse trí bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na 

cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann 

tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuirfidh Parlaimint na hEorpa nó an 

Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh 

dheireadh gach tréimhse. [Leasú. 17] 

                                                 
  IO: cuir isteach dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo le do thoil. 



3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na gcumhachtaí dá 

dtagraítear in Airteagal 7(6) a chúlghairm tráth ar bith. Cuirfear deireadh leis an 

tarmligean cumhachta a shonraítear sa chinneadh sin trí bhíthin cinnidh cúlghairme. 

Tiocfaidh sé i bhfeidhm an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí arna shonrú sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear 

do bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.  

4. A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith 

do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle go comhuaineach.  

5. Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 7(6) i bhfeidhm ach 

amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an 

gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt 

do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó, más rud é, roimh dheireadh na 

tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a 

chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid. Cuirfear dhá mhí leis an 

tréimhse sin ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle. 



Airteagal 12b 

Nós imeachta coiste 

1. Beidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le hAirteagal 30 de 

Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 de chúnamh ag an gCoimisiún. Is é a bheidh sa 

choiste sin coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na 

hEorpa agus ón gComhairle*.  

2. I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán 

(AE) Uimh. 182/2011." 

______________ 

* Rialachan (AE) Uimh 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta 

a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú 

chumhachtaí chur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lc. 

13)."



Airteagal 2 

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 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar Ceann na Comhairle 

An tUachtarán An tUachtarán 

 


