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RÉASÚNÚ GEARR

 Is é is cuspóir don togra seo ón gCoimisiún ná leasú a dhéanamh ar Rialachán AE 2015/757 
maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó 
mhuiriompar chun 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 thuairiscithe 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 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Leis an Rún ó Pharlaimint na 
hEorpa i mí Feabhra 2014 maidir le creat 
2030 i gcomhair beartais aeráide agus 
fuinnimh, iarradh ar an gCoimisiún agus 
ar na Ballstáit sprioc cheangailteach 2030 
a leagan síos don Aontas, sprioc arb é atá 
inti laghdú 40% a dhéanamh ar 
astaíochtaí gás ceaptha teasa i gcomparáid 
le leibhéil 1990. Thug Parlaimint na 
hEorpa dá haire freisin go gcaithfeadh gach 
earnáil den gheilleagar a bheith ina 
rannchuidiú le hastaíochtaí gás ceaptha 

(3) Sa Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 
15 Eanáir 2020 maidir leis an 
gComhaontú Glas don Eoraip iarradh go 
n-ardófaí go 55% an sprioc do 2030 
maidir le GCT intíre AE a laghdú i 
gcomparáid le leibhéil 1990 agus leagadh 
béim ar an ngá atá le gníomhaíocht 
láithreach agus uaillmhianach a 
dhéanamh d’fhonn neodracht aeráide a 
bhaint amach a luaithe is féidir agus faoi 
2050 ar a dhéanaí. Thug Parlaimint na 
hEorpa dá haire freisin go mbeadh ar gach 
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teasa a laghdú chun go bhféadfaidh an 
tAontas a chion féin a dhéanamh ó thaobh 
iarrachtaí domhanda de.

earnáil den gheilleagar rannchuidiú le 
hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú má 
tá an tAontas chun a chion féin a 
dhéanamh ó thaobh iarrachtaí ar bhonn 
domhanda de.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Ina Conclúidí an 24 Deireadh 
Fómhair 2014, d'fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach sprioc cheangailteach 
de chuid an Aontais chun laghdú intíre 
40% ar a laghad ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a bhaint amach faoi 2030 i 
gcomparáid le 1990. Luaigh an Chomhairle 
Eorpach freisin a thábhachtaí atá sé 
astaíochtaí gás ceaptha teasa agus na baoil 
a bhaineann le spleáchas ar bhreoslaí 
iontaise san earnáil iompair a laghdú agus 
d'iarr sí ar an gCoimisiún scrúdú breise a 
dhéanamh ar ionstraimí agus ar bhearta le 
haghaidh cur chuige cuimsitheach a bheadh 
neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, 
lena n-áirítear laghdú astaíochtaí, foinsí 
inathnuaite fuinnimh agus éifeachtúlacht 
fuinnimh san iompar a chur chun cinn.

(4) Ina Conclúidí an 24 Deireadh 
Fómhair 2014, d'fhormhuinigh an 
Chomhairle Eorpach sprioc cheangailteach 
de chuid an Aontais chun laghdú intíre 
40% ar a laghad ar astaíochtaí gás ceaptha 
teasa a bhaint amach faoi 2030 i 
gcomparáid le 1990. Luaigh an Chomhairle 
Eorpach freisin a thábhachtaí atá sé 
astaíochtaí gás ceaptha teasa agus na baoil 
a bhaineann le spleáchas ar bhreoslaí 
iontaise san earnáil iompair a laghdú agus 
d’iarr sí ar an gCoimisiún scrúdú breise a 
dhéanamh ar ionstraimí agus ar bhearta le 
haghaidh cur chuige cuimsitheach a bheadh 
neodrach ó thaobh na teicneolaíochta de, 
lena n-áirítear laghdú astaíochtaí, foinsí 
inathnuaite fuinnimh agus éifeachtúlacht 
fuinnimh san iompar a chur chun cinn. Ar 
an 12 Nollaig 2019, d’fhoilsigh an 
Chomhairle Eorpach a Conclúidí lena 
bhformhuinítear an cuspóir atá níos 
uaillmhianaí i leith Aontas Eorpach a 
bheidh neodrach ó thaobh na haeráide de 
a bhaint amach faoi 2050, i gcomhréir le 
cuspóirí Chomhaontú Pháras.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) Tá gá le cur chuige iomlánaíoch 
chun earnáil an mhuiriompair a 
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dhícharbónú go rathúil. D’fhéadfaí na 
laghduithe ar astaíochtaí carbóin a bhfuil 
gá leo a bhaint amach trí spreagadh a 
thabhairt don úsáid bhreise a d’fhéadfaí a 
bhaint as breoslaí malartacha, córais 
tiomána mhalartacha agus bearta nua 
chun éifeachtúlacht fuinnimh soithí 
loingseoireachta a fheabhsú agus a 
neartú. Chun na gnóthachain is 
inbhuanaithe a bhaint amach don 
chomhshaol agus d’úinéirí long agus do 
calafoirt araon, ba cheart go gcuirfí san 
áireamh i dtograí reachtacha a dhéanfar 
amach anseo na tionscnaimh éagsúla 
agus na cleachtais chomhroinnte éagsúla 
atá curtha i gcrích cheana féin ag an 
earnáil i bhfianaise phrionsabal na 
neodrachta teicneolaíche.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) I mí Aibreáin 2015, ghlac 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
Rialachán (AE) 2015/757 maidir le 
faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar20 ("Rialachán MRV an 
Aontais”), rialachán ar comhlánaíodh é in 
2016 le dhá Rialachán Tarmligthe21 agus 
dhá Rialachán Cur Chun Feidhme22.. Is é is 
aidhm do Rialachán MRV an Aontais 
sonraí a bhailiú faoi astaíochtaí ón 
loingseoireacht ar mhaithe le ceapadh 
beartas breise agus chun laghduithe 
astaíochtaí a dhreasú trí fhaisnéis faoi 
éifeachtúlacht long a chur ar fáil do 
mhargaí ábhartha. Le Rialachán MRV an 
Aontais, cuirtear d'oibleagáid ar 
chuideachtaí faireachán, tuairisciú agus 
fíorú a dhéanamh ar ídiú breosla, ar 
astaíochtaí CO2 agus ar éifeachtúlacht a 
long ó thaobh fuinnimh de agus iad ar 
muiraistir chuig calafoirt an Limistéir 

(6) I mí Aibreáin 2015, ghlac 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
Rialachán (AE) 2015/757 maidir le 
faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar (“Rialachán MRV an 
Aontais”), rialachán ar comhlánaíodh é in 
2016 le dhá Rialachán Tharmligthe21 agus 
dhá Rialachán Cur Chun Feidhme22. Is éard 
is aidhm do Rialachán MRV an Aontais ná 
sonraí a bhailiú faoi astaíochtaí ón 
loingseoireacht ar mhaithe le ceapadh 
beartas breise agus chun laghduithe 
astaíochtaí a dhreasú trí fhaisnéis faoi 
éifeachtúlacht long a chur ar fáil do 
mhargaí ábhartha agus chun an glacadh le 
teicneolaíochtaí nua a chothú. Le 
Rialachán MRV an Aontais, cuirtear 
d’oibleagáid ar chuideachtaí faireachán, 
tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar ídiú 
breosla, ar astaíochtaí CO2 agus ar 
éifeachtúlacht a long ó thaobh fuinnimh de 
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Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) agus uathu, 
agus é sin a dhéanamh ar bhonn bliantúil ó 
2018 ar aghaidh. Tá feidhm ag an méid sin 
maidir le hastaíochtaí CO2 laistigh de 
chalafoirt LEE. Táthar ag súil leis na chéad 
tuarascálacha astaíochtaí faoin 
30 Aibreán 2019.

agus iad ar muiraistir chuig calafoirt an 
Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (LEE) 
agus uathu, agus é sin a dhéanamh ar 
bhonn bliantúil ó 2018 ar aghaidh. Tá 
feidhm ag an méid sin freisin maidir le 
hastaíochtaí CO2 laistigh de chalafoirt 
LEE. Glacadh Rialachán MRV an 
Aontais mar an chéad chéim ionsar 
astaíochtaí muiriompair a chomhshamhlú 
i gCóras AE i ndáil le Trádáil Astaíochtaí 
(ETS), ionas go ndéanfaidh an earnáil 
muiriompair a cion ar bhonn cothrom i 
leith chuspóirí laghdaithe an Aontais. Ba 
cheart go mbeadh an próiseas 
comhshamhlaithe sin bunaithe ar 
mheasúnú tionchair, agus é á chur san 
áireamh go mba cheart go ndéanfaí 
iomaíochas idirnáisiúnta na soithí a 
sheolann faoi bhratach an Aontais a 
ráthú.

__________________ __________________
20 Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, 
tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar 
astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó 
mhuiriompar, agus lena leasaítear 
Treoir 2009/16/CE, (IO L 123, 19.5.2015, 
lch. 55).

20 Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 
29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, 
tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar 
astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó 
mhuiriompar, agus lena leasaítear 
Treoir 2009/16/CE, (IO L 123, 19.5.2015, 
lch. 55).

21 Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/2072 
ón gCoimisiún maidir le gníomhaíochtaí 
fíorúcháin agus creidiúnú fíoraitheoirí de 
bhun Rialachán (AE) 2015/757 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar (OJ L 320, 26.11.2016, 
lch. 5); Rialachán Tarmligthe (AE) 
2016/2071 an 22 Meán Fómhair 2016 ón 
gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (AE) 
2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir leis na modhanna lena 
ndéantar faireachán ar astaíochtaí dé-
ocsaíde carbóin agus na rialacha lena 
ndéantar faireachán ar fhaisnéis ábhartha 
eile (IO L 320, 26.11.2016, lch. 1).

21 Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/2072 
ón gCoimisiún maidir le gníomhaíochtaí 
fíorúcháin agus creidiúnú fíoraitheoirí de 
bhun Rialachán (AE) 2015/757 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar (OJ L 320, 26.11.2016, 
lch. 5); Rialachán Tarmligthe (AE) 
2016/2071 an 22 Meán Fómhair 2016 ón 
gCoimisiún lena leasaítear Rialachán (AE) 
2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle maidir leis na modhanna lena 
ndéantar faireachán ar astaíochtaí dé-
ocsaíde carbóin agus na rialacha lena 
ndéantar faireachán ar fhaisnéis ábhartha 
eile (IO L 320, 26.11.2016, lch. 1).

22 Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1927 22 Rialachán Tarmligthe (AE) 2016/1927 
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an 4 Samhain 2016 ón gCoimisiún maidir 
le teimpléid le haghaidh pleananna 
faireacháin, tuarascálacha astaíochtaí agus 
doiciméid chomhlíontachta de bhun 
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar (OJ L 299, 5.11.2016, 
lch. 1–21); Rialachán Tarmligthe (AE) 
2016/1928 an 4 Samhain 2016 ón 
gCoimisiún maidir le lastas a iompraítear i 
gcomhair catagóirí long seachas longa 
paisinéirí, longa róró agus longa 
coimeádáin a chinneadh de bhun Rialachán 
(AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle maidir le faireachán, 
tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar 
astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó 
mhuiriompar (OJ L 299, 5.11.2016, 
lch. 22–25)

an 4 Samhain 2016 ón gCoimisiún maidir 
le teimpléid le haghaidh pleananna 
faireacháin, tuarascálacha astaíochtaí agus 
doiciméid chomhlíontachta de bhun 
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle maidir le 
faireachán, tuairisciú agus fíorú a 
dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin 
ó mhuiriompar (OJ L 299, 5.11.2016, 
lch. 1–21); Rialachán Tarmligthe (AE) 
2016/1928 an 4 Samhain 2016 ón 
gCoimisiún maidir le lastas a iompraítear i 
gcomhair catagóirí long seachas longa 
paisinéirí, longa róró agus longa 
coimeádáin a chinneadh de bhun Rialachán 
(AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle maidir le faireachán, 
tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar 
astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó 
mhuiriompar (OJ L 299, 5.11.2016, 
lch. 22–25)

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Ina Rún an 15 Eanáir 2020 maidir 
leis an gComhaontú Glas don Eoraip, 
d’iarr Parlaimint na hEorpa go gcuirfí 
infheistíocht ar fáil le haghaidh taighde a 
dhéanamh ar dhícharbónú muiriompair. 
Ba cheart cuid den ioncam a ghintear tríd 
an muiriompar a chomhshamhlú i gcóras 
AE-EETS a infheistiú chun taighde a 
dhéanamh ar theicneolaíochtaí nuálacha 
agus ar bhonneagar nuálach maidir le 
dícharbónú muiriompair agus ar úsáid 
breoslaí malartacha inbhuanaithe agus 
teicneolaíochtaí tiomána astaíochtaí 
nialasacha.

Leasú 6
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Gheall an tAontas agus a Bhallstáit, 
faoi Chomhaontú Pháras a glacadh i 
Nollaig 2015 ag an 21ú Comhdháil de na 
Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
(UNFCCC)23 , gheall siad sprioc maidir le 
hastaíochtaí a laghdú rud a bheidh 
infheidhme ar fud an gheilleagair. Tá 
iarrachtaí á ndéanamh anois le hastaíochtaí 
idirnáisiúnta muirí a theorannú tríd an 
Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) 
agus ba cheart na hiarrachtaí sin a 
spreagadh. I mí Dheireadh Fómhair 2016 
ghlac24 IMO córas bailithe sonraí le 
haghaidh ola breosla long (“DCS 
domhanda ó IMO”).

(8) Faoi Chomhaontú Pháras a glacadh 
i mí na Nollaig 2015 ag an 21ú Comhdháil 
de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na 
Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide 
(UNFCCC)23 , ghlac an tAontas agus a 
Bhallstáit mar chúram orthu féin sprioc 
maidir le hastaíochtaí a laghdú ar fud an 
gheilleagair. Tá iarrachtaí á ndéanamh 
anois le hastaíochtaí idirnáisiúnta muirí a 
theorannú tríd an Eagraíocht Mhuirí 
Idirnáisiúnta (IMO) agus ba cheart na 
hiarrachtaí sin a mholadh. I mí Dheireadh 
Fómhair 2016 ghlac24 IMO córas bailithe 
sonraí le haghaidh ola breosla long (“DCS 
domhanda ó IMO”). Ghlac IMO straitéis 
tosaigh freisin an 13 Aibreán 2018 maidir 
le hastaíochtaí GCT ó longa a laghdú, ag 
féachaint leis an méadú ar na 
hastaíochtaí sin a theorannú a luaithe 
agus is féidir agus iad a laghdú 50% ar a 
laghad faoi 2050 i gcomparáid le 2008. 
Ag an am céanna, gheall na Ballstáit 
agus Comhaltaí Comhlachaithe IMO go 
ndéanfaidís astaíochtaí CO2 bunaithe ar 
obair iompair, mar mheán i gcás 
loingseoireacht idirnáisiúnta, a laghdú 
40% ar a laghad faoi 2030, agus leanúint 
d’iarrachtaí a dhéanamh i leith laghdú 
70% a bhaint amach faoi 2050.

__________________ __________________
23 Comhaontú Pháras (IO L 282, 
19.10.2016, lch. 4–18).

23 Comhaontú Pháras (IO L 282, 
19.10.2016, lch. 4–18).

24 Rún MEPC.278(70) ó IMO lena 
leasaítear Iarscríbhinn VI de MARPOL.

24 Rún MEPC.278(70) ó IMO lena 
leasaítear Iarscríbhinn VI de MARPOL.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) I bhfianaise an dá chóras (9) I bhfianaise an dá chóras 
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faireacháin, tuairiscithe agus fíorúcháin sin 
a bheith ann, rinne an Coimisiún measúnú 
de bhun Airteagal 22 de Rialachán MRV 
an Aontais ar an gcaoi a bhféadfaí an dá 
chóras sin a ailíniú chun an t-ualach 
riaracháin a laghdú do longa, agus cuspóirí 
Rialachán MRV an Aontais á gcaomhnú ag 
an am céanna.

faireacháin, tuairiscithe agus fíorúcháin sin 
a bheith ann, rinne an Coimisiún measúnú 
de bhun Airteagal 22 de Rialachán MRV 
an Aontais ar an gcaoi a bhféadfaí an dá 
chóras sin a ailíniú chun an t-ualach 
riaracháin a laghdú do longa, go háirithe 
na longa sin atá faoi úinéireacht 
FBManna, agus cuspóirí Rialachán MRV 
an Aontais á gcaomhnú ag an am céanna.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Forálacha DCS domhanda ó IMO 
maidir le sonraí a bhfuil faireachán agus 
tuairisciú le déanamh orthu go bliantúil, ba 
cheart iad a chur san áireamh chun a 
áirithiú go mbaileofar sonraí cuíchóirithe i 
dtaobh gníomhaíochtaí long a thagann 
faoin dá chóras. Chun an méid sin a chur i 
gcrích, ba cheart an paraiméadar 
“meálasta” a thuairisciú ach ba cheart 
“lastas a iompraítear” a choinneáil ar 
bhonn deonach. Ba cheart an sainmhíniú 
DCS ó IMO “uaireanta atá curtha thart” a 
chur isteach in ionad “am a chaitear ar 
muir”. Ar deireadh, ba cheart “achar arna 
thaisteal” a ríomh ar bhonn DCS 
domhanda ó IMO25 chun an t-ualach 
riaracháin a laghdú.

(12) Forálacha DCS domhanda ó IMO 
maidir le sonraí a bhfuil faireachán agus 
tuairisciú le déanamh orthu go bliantúil, ba 
cheart iad a chur san áireamh chun a 
áirithiú go mbaileofar sonraí cuíchóirithe i 
dtaobh gníomhaíochtaí long a thagann 
faoin dá chóras. Chun an méid sin a chur i 
gcrích, ba cheart na paraiméadair “meá-
lasta” agus “lastas a iompraítear” a 
thuairisciú. Ba cheart sainmhíniú DCS ó 
IMO “uaireanta atá curtha thart” a chur 
isteach in ionad “am a chaitear ar muir”. Ar 
deireadh, ba cheart “achar arna thaisteal” a 
ríomh ar bhonn DCS domhanda ó IMO25 
chun an t-ualach riaracháin a laghdú.

__________________ __________________
25 Rún MEPC 282 (70) ó IMO. 25 Rún MEPC 282 (70) ó IMO.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart don Choimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú 
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Rialachán (AE) 2015/757, agus an taithí 
bhreise a fuarthas le linn chur chun 
feidhme an Rialacháin sin agus chóras 
domhanda bailithe sonraí IMO á cur san 
áireamh, chun a áirithiú go mbeidh 
tuilleadh comhoiriúnachta ann idir an dá 
chóras agus go gcuirfear deireadh le 
ceanglais thuairiscithe dhúbalite.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15a) Éilíonn an t-aistriú rathúil go 
loingseoireacht astaíochtaí nialasacha cur 
chuige comhtháite agus an timpeallacht 
cheart chumasúcháin chun nuálaíocht a 
spreagadh, ar longa agus i gcalafoirt 
araon. Ba cheart go ndéanfadh an 
Coimisiún measúnú ar oiriúnacht 
chaighdeáin astaíochtaí nialasacha na 
gcalafort, breoslaí malartacha 
inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí 
tiomána astaíochtaí nialasacha agus ba 
cheart na modhanna chun na cuspóirí sin 
a bhaint amach a chur chun feidhme a 
luaithe is féidir trí gheallsealbhóirí agus 
údaráis áitiúla ábhartha a chur san 
áireamh. Ba cheart na Ballstáit a 
spreagadh chun dlús a chur leis an 
bhforbairt ar chalafoirt astaíochtaí 
nialasacha chun sláinte na saoránach 
uile atá ina gcónaí i gceantair chalafoirt 
agus i limistéir chósta a fheabhsú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 – pointe a
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 9 – mír 1 – pointe f

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(f) lastas a iompraítear, ar bhonn (f) lastas a iompraítear;
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deonach;

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 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 mbíonn 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 
don lá a dtabharfar 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 a 
bheith 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.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 – pointe b a (nua)
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 11 – mír 3 – pointe xi a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) i bpointe (a) de mhír 3 cuirtear 
isteach pointe nua:
(xi a) lastas a iompraítear;

Leasú 14
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 a (nua)
Rialachán (AE) 2015/757
Airteagal 21 – mír 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6 a) In Airteagal 21, cuirtear mír nua 
isteach:
“6a. Déanfaidh an Ghníomhaireacht 
Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí 
fíoruithe staidrimh sa bhreis ar na sonraí 
a tíolacadh faoi Airteagal 11(1) chun a 
áirithiú go bhfuil na sonraí a 
sholáthraítear comhsheasmhach, i 
gcomhréir lena chlár oibre 2020-2022.”

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) cuirtear isteach an t-airteagal seo a 
leanas:
Airteagal 22a
Leanfaidh an Coimisiún de mheasúnú a 
dhéanamh ar fheidhmiú Rialachán (AE) 
2015/757, trí mheasúnuithe tionchair 
tréimhsiúla a chur i gcrích, agus an taithí 
bhreise a fuarthas le linn chur chun 
feidhme an Rialacháin sin agus an 
chórais dhomhanda bhailithe sonraí 
maidir le sonraí faoi ídiú breosla long 
arna bhunú ag IMO á cur san áireamh, 
chun a áirithiú de pháirt amháin, go 
mbeidh comhoiriúnacht uasta ann idir an 
dá chóras agus go gcuirfear deireadh le 
ceanglais thuairiscithe dhúbailte, agus go 
ndéanfar measúnú, den pháirt eile, ar 
éifeachtacht na réiteach cuíchóirithe don 
earnáil agus go ndéanfar idirghabháil 
nuair is gá chun iomaíochas earnáil 
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mhuirí AE a áirithiú. Má dhéantar 
uaillmhian dhomhanda DCS ó IMO a 
bhaint amach, déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú an athuair ar Rialachán 
MRV an Aontais d’fhonn é a ailíniú 
tuilleadh leis an DCS domhanda ó IMO.
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