Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Pacáistíocht) 2014
Rialachán 14(2)

IARRATAS AR CHLÁRÚCHÁN A ATHNUACHAN 2019

SONRAÍ MÓRTHÁIRGEORA/MÓRCHUIDEACHTA:-

1.

Ainm na Cuideachta
Seoladh na Cuideachta
Teideal Cláraithe na Cuideachta
Seoladh Cláraithe na
Cuideachta

Uimhir Chláraithe na Cuideachta
Uimhir Theileafóin
Uimhir Facs
R-Phost

Don oifig amháin
Táille
Plean/Tuairisc
Fógraí

Bosca 174, Áras an Chontae, Sord, Fine Gall, Co. Bhaile Átha Cliath
P.O. Box 174, County Hall, Main Street, Swords, Co. Dublin
t: (01) 890 5000 f: (01) 890 5809 e: info@fingal.ie fingal.ie

2.

BRAINSE AINMNITHE: Rialachán 13(7)

Ainm:

3.

Seoladh:

Teileafón:

Ríomhphost:

Facs:

PACKAGING SUMMARY (LAST YEAR)

Achoimre ar ghníomhaíochtaí foriomlána an Léiritheora (.i. ó gach gníomhaíocht ábhartha sa Stát agus
maidir le gach cineál ábhair phacáistithe, meáchan comhiomlán, mar is cuí, pacáistithe a fuarthas,
pacáistiú a soláthraíodh, pacáistiú ar tháirgí a allmhairíodh agus a soláthraíodh, pacáistiú maidir le táirgí
paca-líonta, pacáistiú ar glacadh leis agus/nó bailithe, pacáistiú a ceannaíodh, pacáistiú atá beartaithe é a
athúsáid, pacáistiú a aisghabhadh, pacáistiú a athchúrsáladh) sa tréimhse dhá mhí dhéag roimhe sin.

[Tábla 1]
Ábhar

Faighte

Soláthrait Allmhairit Pac-líonta
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IOMLÁIN
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(Tonna)

Glactha

Bailithe

(Tonna)

(Tonna)

Athúsáidt Aisghafa
he

Áthchúrsáil
te

(Tonna)
Tonna

(Tonnes)

1. MEÁCHAN MEASTA AN PACÁISTITHE A FUARTHAS AGUS/NÓ A
SOLÁTHRAÍODH SA TRÉIMHSE DHÁ MHÍ DHÉAG ROIMH DHÁTA AN IARRATAIS
AR CHLÁRÚCHÁN
Tá sonraí le tabhairt do gach catagóir sonraithe.
[Tábla 2]

ÁBHAR

Pacáistiú
atá
beartaithe
lena nathúsáid (1)
(Tonna)

Pacáistiú a

Pacáistiú

Pacáistiú
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Meáchain
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(Tonna)

(Tonna)

agus

soláthraithe

soláthraithe

(Tonna) (4)

(Tonna)

(Tonna)
Gloine
Plaisteach
Páipéar &
Clár
snáithíneach
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Cruach
Alúmanam

Fo-iomlán
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Teicstílí

Comhábhair
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IOMLÁIN

(1)

(2)

(3)

(4)

Ciallaíonn pacáistiú atá beartaithe lena athúsáid pacáistiú a cumadh agus a dearadh chun, ar a laghad dhá thuras nó rothlú é a
chur i gcrích laistigh dá shaolré agus atá faoi réir oibríochtaí trína ndéantar é a athlíonadh nó a úsáid chun na críche céanna ar
cumadh é leis nó gan tacaíocht a thabhairt do tháirgí cúnta atá ar an margadh chun an pacáistiú a athlíonadh (m.s.. buidéil
bhainne, ceaigeanna beorach srl.) (Féach Rialachán 6)
Ciallaíonn pacáistiú faighte an pacáistiú agus an t-ábhar pacáistithe go léir (príomhúil, tánaisteach nó treasach) a fhaightear ar an
áitreabh atá ainmnithe thuas i gcuid 4 (lena n-áirítear ábhar pacáistithe allmhairithe agus pacáistiú a bhaineann le hearraí
allmhairithe).
Ciallaíonn pacáistiú soláthraithe an pacáistiú, an t-ábhar pacáistithe agus na hearraí pacáistithe go léir (príomhúil, tánaisteach agus
treasach) a sholáthraítear ag agus/nó ón áitreabh atá ainmnithe thuas in alt 4. , chun comaoin a sholáthar mar mhalairt ar airgead agus
airgead a thabhairt mar dhuais nó bronntanas a dhéanamh ar shlí eile. Cuimsíonn “Soláthar”, i ndáil le hábhar pacáistithe, pacáistiú
agus táirgí pacáistithe, i gcúrsa gnó, aon soláthar mar mhalartú ar aon chomaoin seachas airgead agus táirge a thabhairt mar dhuais nó
bronntanas a dhéanamh ar shlí eile.
Ciallaíonn pacálaí/líontóir táirgeoir a chuireann táirgí i bpacáistiú chun críche an tsoláthair
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2. MEÁCHAN NA DRAMHAÍOLA PACÁISTITHE GLACTHA / BAILITHE / CEANNAITHE AGAT SA TRÉIMHSE ÓN gCLÁRÚCHÁN
TOSAIGH/ROIMHE SEO.

Tá sonraí le tabhairt do gach catagóir sonraithe.
[Tábla 3]
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Dramhaíl
Pacáistithe
Glactha

Pacáistithe
Bailithe

Dramhaíl
Pacáistithe
Ceannaithe

(Tonna)

(Tonna)

(Tonna)

Dramhaíl

3. MEÁCHAN DRAMHAÍOLA PACÁISTITHE GLACTHA AG OIBREOIRÍ AISGHABHÁLA AGUS
MEÁCHAN DRAMHAÍOLA PACÁISTITHE AISGHAFA AG NÓ THAR CEANN DO CHUIDEACHTA.

Tá sonraí le tabhairt do gach catagóir sonraithe.
[Tábla 4]
DRAMHAÍL
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IOMLÁN
(1)

A Recovery Operator means a person (s) engaged in a bona fide recovery of packaging waste. Each

producer must take steps including the making of reasonable enquiries to establish that a person involved in the
recovery of packaging waste is bona fide.
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4. MIONSONRAÍ MAIDIR LEIS AN DRAMHAÍL PACÁISTITHE A DHIÚSCAIR TÚ NÓ A CHONSÍNIGH TÚ CHUN
DIÚSCAIRTE SA TRÉIMHSE ÓN gCLÁRÚCHÁN TOSAIGH/ROIMHE SEO

Tá sonraí le tabhairt do gach catagóir sonraithe.
[Tábla 5]

Ábhar

Packaging Waste

Packaging Waste

Nature of
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Disposal

Disposal
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IOMLÁN
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Teicstílí

Comhábhair
Eile

IOMLÁN
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Operation
(Tonnes)

involved

5. TABHAIR AINMNEACHA AGUS SEOLTAÍ TÁIRGEOIRÍ LE DO THOIL A
BHFUARTHAS PACÁISTIÚ AGUS TÁIRGÍ PACÁISTITHE UATHU SA
TRÉIMHSE CHLÁRÚCHÁIN ROIMHE SEO.
Ní mór sonraí faoi mheáchan na dramhaíola pacáistithe a ghlac na táirgeoirí thíos a lua i dTábla 3

AINM

SEOLADH

6. TABHAIR AINM AGUS SEOLADH NA dTÁIRGEOIRÍ A GHLAC LE hAISTRIÚ
DRAMHAÍOLA PACÁISTITHE UAIT SA TRÉIMHSE CHLÁRÚCHÁIN ROIMHE SEO.
Ní mór sonraí faoi mheáchan na dramhaíola pacáistithe glactha ag gach oibreoir aisghabhála agus meáchan na dramhaíola
pacáistithe freisin aisghafa ag nó thar ceann do chuideachta a lua i dTábla 4.

AINM

SEOLADH

Tag. an cheada
bailithe
dramhaíola:

7. TABHAIR AINM AGUS SEOLADH AON TÁIRGEORA, MHARGAIRE,
BHRÓICÉARA NÓ OIBREOIR AISGHABHÁLA ÓNA CEANNAÍODH DRAMHAÍL
PACÁISTITHE CIBÉ GO DÍREACH NÓ HO HDÍREACH SA TRÉIMHSE
CHLÁRÚCHÁIN ROIMHE SEO.

AINM
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SEOLADH

Tag. an cheada
bailithe
dramhaíola:

1.

CEANGALTÁIN NACH MÓR IAD A CHUR ISTEACH LEIS AN IARRATAS SEO
(a) AN TÁILLE CHUÍ

Ríomhtar an táille fhorordaithe faoi na Rialacháin seo ag €15 in aghaidh an tonna de
phacáistiú agus d'ábhar pacáistithe agus pacáistithe a sholáthraítear (ag nó ón áitreabh atá
thuasainmnithe i gcuid 1) sa tréimhse dhá mhí dhéag roimh dháta an iarratais seo, faoi réir
íosmhéid de €500 agus uasmhéid de €15,000 in aghaidh an áitribh.
TÁILLE CHLÁRÚCHÁIN LEIS SEO:

€

(b) PLEAN FEIDHMITHE AGUS TUARASCÁI BHLIANTÚIL

Plean feidhmithe trí bliana a ullmhú/a chur isteach, ag sonrú na gcéimeanna
atá le glacadh chun cloí leis na Rialacháin.
Ba chóir seo na céimeanna a ghlac an t-iarratasóir chun ceanglais na
Rialachán um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistiú) a chomhlíonadh sa tréimhse
ón gclárúchán tosaigh/roimhe seo a shonrú sa tuarascáil atá le cur isteach
leis an iarratas seo.
D’fhéadfadh go mbainfeadh an tuarascáil seo le gníomhaíochtaí foriomlána
an táirgeora, laistigh de cheantar Chomhairle Contae Fhine Gall. Deimhnigh
freisin le do thoil:(a) Tugtar cóip den tuarascáil/den phlean seo saor in aisce do dhuine ar bith ar
iarratas.
(b) Greamaíodh fógra poiblí i leith na tuarascála seo a bheith ar fáil i
suíomh feiceálach agus ar bhealach ionas go mbeidh sé sofheicthe don
phobal, ag nó gar do gach bealach isteach chuig gach áitreabh sonraithe i
gcomhréir le hAlt 15 (2)(a). Ba cheart an fhoclaíocht seo a leanas a bheith
ar an bhfógra:

AN tACHT UM BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 1996
Tá tuarascáil bhliantúil ina bhfuil na céimeanna atá le glacadh ag (ainm an
táirgeora) chun dramhaíl phacáistithe a aisghabháil sonraithe ar fáil ag an
áitreabh seo agus, má iarrtar é, seolfar é tríd an bpost, trí facs nó trí
ríomhphost.
Tá p[lean feidhmithe trí bliana ina bhfuil na céimeanna a bheartaíonn (ainm an
táirgeora) a ghlacadh chun dramhaíl phacáistithe a aisghabháil, a chosc agus
a íoslaghdú sonraithe.
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FÓGRAÍ EILE A GHREAMÚ

Deimhnigh le do thoil freisin gur greamaíodh fógra poiblí i suíomh feiceálach i gcomhréir le
Rialachán 10 (1) (a), agus ar bhealach ionas go mbeidh sé sofheicthe don phobal, ag nó gar
do gach bealach isteach chuig gach áitreabh ag nó óna soláthraíonn an mórtháirgeoir sin
ábhar pacáistithe, pacáistiú nó táirgí pacáistithe. Ba cheart an fhoclaíocht seo a leanas a
bheith ar an bhfógra:

AN tACHT UM BAINISTÍOCHT DRAMHAÍOLA 1996
Éilítear orainn ar an Áitreabh seo glacadh le, saor in aisce, chun críche aisghabhála,
dramhaíl phacáistithe a eascraíonn as táirgí, as pacáistiú nó as ábhar pacáistithe de chineál
nó de bhranda a dhíoltar nó a sholáthraítear ar shlí eile san háitreabh seo. Ní gá gur
ceannaíodh na táirgí nó an pacáistiú atá i gceist ó (ainm an táirgeora).

AISGHLACADH A FHÓGAIRT
Ní mór cóipeanna d'fhógraí a éilítear faoi Rialachán 10 (4) de Rialacháin an Aontais
Eorpaigh (Pacáistiú) 2014 a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm iarratais seo agus í
comhlánaithe ina hiomláine.
Tá 
Níl;


CUIRFEAR COMHAIRLE CONTAE FHINE GALL AR AN EOLAS MAIDIR LE
hAON ATHRUITHE AR AN EOLAS ATÁ TUGTHA
SAN FHOIRM SEO.
DEARBHAÍM GUR CEART AGUS FÍOR IAD AN tEOLAS AGUS NA SONRAÍ
TUGTHA AR AN bhFHOIRM SEO

SÍNITHE

DÁTA

POST SA CHUIDEACHTA

Seol an fhoirm iarratais chomhlánaithe chuig: Caitríona Chuinneagáin, Oifigeach Foirne, Roinn Comhshaoil agus
Seirbhísí Uisce, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Co. Átha Cliath
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