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COMHEAGRÚ NA MARGAÍ I DTÁIRGÍ
IASCAIGH AGUS DOBHARSHAOTHRAITHE

Ba é Comheagrú na Margaí (CEM) i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe
an chéad chomhpháirt den Chomhbheartas Iascaigh (CBI). Ar an iomlán, tá
sé mar aidhm le CEM reatha táirgeoirí a chosaint agus inbhuaine comhshaoil
agus inmharthanacht eacnamaíoch an mhargaidh a áirithiú i dtáirgí iascaigh
agus dobharshaothraithe. Feabhsaítear agus neartaítear leis gnéithe tábhachtacha
de CEM amhail comhchaighdeáin mhargaíochta, faisnéis do thomhaltóirí agus
eagraíochtaí táirgeoirí, agus tugtar isteach gnéithe nua leis, amhail faisnéis maidir
leis an margadh.

BUNÚS DLÍ

Airteagail 42 agus 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

CÚLRA

Is éard atá i gceist le Comheagrú na Margaí (CEM) ná beartas an Aontais chun
an margadh i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe a bhainistiú, agus inbhuaine
comhshaoil agus marthanacht eacnamaíoch na dtáirgí sin á n-áirithiú, agus is ceann de
cholúin CBI é (3.3.1). Rinneadh é a chur chun feidhme chomh fada siar le 1970[1], agus
ba é an chéad rialachán ar leithligh é maidir le cúrsaí iascaigh, ach bhí sé fós ag teacht
faoin gcreat dlíthiúil don Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) (3.2.1). Dá bhrí sin, tá
CBI do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe bunaithe ar chuspóirí agus prionsabail
arna leagan síos don earnáil talmhaíochta agus dá táirgí. De réir shainmhíniú Airteagal
38(1) CFAE, ‘ciallaíonn ‘táirgí talmhaíochta’ torthaí na talún, na tógála stoic agus
na hiascaireachta, agus táirgí próiseála céadchéime a bhaineann go díreach leis na
torthaí sin’. Idir an dá linn, rinneadh athbhreithnithe móra ar CEM, in 1981[2] agus in
1999[3]. In 2013, rinneadh athchóiriú eile ar CEM mar chuid den phacáiste athchóirithe
deireanach ar CBI, inar cuireadh san áireamh easnaimh áirithe sna creataí a bhí ann
roimhe agus forbairt gníomhaíochtaí iascaireachta agus dobharshaothraithe. Tháinig
sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 2014. Tá ról níos mó i dtaca le comhtháthú ag an rialachán
reatha - Rialachán (AE) Uimh. 1379.2013 maidir le CEM i dtáirgí iascaigh agus
dobharshaothraithe[4] - trí cheisteanna margaidh a nascadh le straitéisí bainistíochta.

[1]IO L 236, 27.10.1970, lch. 5.
[2]IO L 379, 31.12.1981, lch. 1.
[3]IO L 17, 21.1.2000, lch. 22.
[4]IO L 354, 28.12.2013, lch. 1.
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Thairis sin, le CEM iascaigh agus dobharshaothraithe reatha, socraítear an creat
dlíthiúil d’eagraíochtaí táirgeoirí (POnna), caighdeáin mhargaíochta, faisnéis agus
deimhniú do thomhaltóirí (éicilipéid), rialacha iomaíochta agus faisnéis maidir leis an
margadh (amhail an fhaisnéis arna soláthar ag Faireachlann an Mhargaidh Eorpaigh
um Tháirgí Iascaigh agus Dobharshaothraithe (EUMOFA)).

CUSPÓIRÍ

Tá sé mar aidhm le CEM reatha i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe táirgeoirí
a chosaint, díriú den chuid is mó ar tháirgeoirí príomha (cuideachtaí iascaireachta
agus dobharshaothraithe) agus ceisteanna margaidh a nascadh le saincheisteanna
bainistithe acmhainní. Is iad seo a leanas príomhchuspóirí CEM:
— Rannchuidiú le saothrú inbhuanaithe bheo-acmhainní bitheolaíocha na mara;

— Cur ar chumas thionscal an iascaigh agus an dobharshaothraithe CBI a chur i
bhfeidhm ar an leibhéal iomchuí;

— Cumas iomaíochta thionscal an iascaigh agus an dobharshaothraithe san Aontas
a láidriú, go háirithe i gcás táirgeoirí;

— Trédhearcacht agus cobhsaíocht na margaí a fheabhsú;

— A áirithiú go mbeidh dáileadh an bhreisluacha ar fud shlabhra soláthair na hearnála
níos cothroime;

— Faisnéis do thomhaltóirí a fheabhsú agus feasacht a mhúscailt, trí fhógra agus
lipéadú lena gcuirtear faisnéis chuimsitheach ar fáil;

— Rannchuidiú lena áirithiú go mbeidh machaire comhréidh ann do gach táirge atá
ar an margadh san Aontas trí shaothrú inbhuanaithe na n-acmhainní iascaigh a
chur chun cinn;

— Rannchuidiú lena áirithiú go mbeidh soláthar éagsúil táirgí iascaigh agus
dobharshaothraithe ag tomhaltóirí;

— Faisnéis a sholáthar do thomhaltóirí atá infhíoraithe agus beacht maidir le
tionscnamh an táirge agus leis an mbealach ina ndearnadh táirgeadh air, go
háirithe trí mharcáil agus lipéadú.

A BHFUIL BAINTE AMACH

Is iad seo a leanas cuid de na rudaí is mó a baineadh amach le CEM i dtáirgí iascaigh
agus dobharshaothraithe:
A. Comhchaighdeáin mhargaíochta
Is saintréithe coitianta iad comhchaighdeáin mhargaíochta, a bhaineann le
cáilíocht, méid, meáchan, pacáistiú, cur i láthair agus lipéadú táirgí iascaigh agus
dobharshaothraithe atá ceaptha do thomhaltas an duine, gan beann ar a dtionscnamh.
Cuidíonn siad le táirgí ardcháilíochta a choinneáil sa mhargadh inmheánach, lena
n-éascaítear tráchtáil, bunaithe ar chleachtais chóra iomaíochta agus, dá bhrí sin,
cuidíonn siad le brabúsacht táirgí a fheabhsú. Ó rinneadh athchóiriú ar CEM in
2013, ba cheart go gcumasófaí soláthar táirgí inbhuanaithe don mhargadh freisin le
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comhchaighdeáin mhargaíochta. Ba cheart na caighdeáin sin a shocrú i gcomhréir
le bearta caomhnaithe stoc, e.g. ní mór d’íosmhéideanna margaíochta do speicis
mhargaithe an chomhairle eolaíochta is fearr atá ar fáil a léiriú nó comhfhreagairt
d’íosmhéideanna tagartha caomhnaithe (3.3.2). In 2019, chuir an Coimisiún a
mheastóireacht i láthair ar fheidhmíocht chreat na gcaighdeán margaíochta do tháirgí
iascaigh agus dobharshaothraithe.
B. Faisnéis do thomhaltóirí
Tá sé mar aidhm le faisnéis do thomhaltóirí, idir fhaisnéis éigeantach agus fhaisnéis
dheonach, faisnéis chuimsitheach agus shoiléir a sholáthar do thomhaltóirí chun
tomhaltas freagrach a chur chun cinn. Le Rialachán CEM nua, cuirtear síneadh le
hinneachar agus raon feidhme na faisnéise éigeantaí maidir le lipéadú ar tháirgí
iascaigh agus dobharshaothraithe atá ceaptha do thomhaltas an duine. Sa bhreis
air sin, ba cheart meastóireacht a dhéanamh ar úsáid éicilipéad, i gcáil mar bheith
comhionann le faisnéis dheonach, ionas go soláthrófar faisnéis níos fearr maidir le
hinbhuaine comhshaoil. I mí Bealtaine 2016 agus ar bhonn Airteagal 36 de Rialachán
CEM, tar éis comhairliúchán poiblí, d’fhoilsigh an Coimisiún tuarascáil féidearthachta
maidir leis na roghanna le haghaidh scéim éici-lipéadaithe ar fud AE do tháirgí iascaigh
agus dobharshaothraithe.
C. Eagraíochtaí táirgeoirí agus pleananna táirgthe agus margaíochta
Le Rialachán CEM nua, treisítear freagrachtaí eagraíochtaí táirgeoirí (POnna) iascaigh
agus dobharshaothraithe, a mhéid a bhaineann le cuspóirí CBI agus CEM a bhaint
amach. Ní mór do gach PO plean táirgthe agus margaíochta (PMP) a ullmhú agus
a chur faoi bhráid na n-údarás poiblí chun inbhuaine comhshaoil a ngníomhaíochtaí
iascaigh agus dobharshaothraithe a áirithiú. Dá bhrí sin, is uirlis bhunriachtanach
agus éigeantach de CEM nua iad PMPanna. Chun forbairt agus cur chun feidhme
aonchineálach PMPanna ag gach PO a éascú, ghlac an Coimisiún Rialachán Cur Chun
Feidhme (AE) Uimh. 1418/2013[5] agus thíolaic sé Moladh 2014/117/AE[6]. Féadfar
ullmhú agus cur chun feidhme PMPanna a chómhaoiniú trí CEMI (3.3.4).
D. Faisnéis maidir leis an margadh
Tá forbairt déanta ag an gCoimisiún ar Fhaireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um
Tháirgí Iascaigh agus Dobharshaothraithe (EUMOFA). Is uirlis um fhaisnéis maidir leis
an margadh é, a bhfuil sé mar aidhm léi margadh iascaigh agus dobharshaothraithe
níos trédhearcaí agus níos éifeachtúla a bhaint amach. Éascaítear rochtain ar shonraí
maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe leis, cuirtear anailísí ar an margadh i
láthair agus tacaítear le déanamh beartas. Le bunachar sonraí EUMOFA, soláthraítear
sonraí maidir le táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe feadh an tslabhra soláthair ó
chéad díolachán go dtí tomhaltas ar bhonn seachtainiúil, míosúil agus bliantúil. Thairis
sin, soláthraítear faisnéis struchtúrach leis agus déantar anailísí a bhaineann le tionscal
iascaigh agus dobharshaothraithe AE, ar leibhéal AE agus ar leibhéal na mBallstát,
mar aon le staidéir.

[5]IO L 353, 28.12.2013, lch. 40.
[6]IO L 65, 5.3.2014, lch. 31.
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E. Deireadh na scéime aistarraingthe
Ba bheart idirghabhála sa mhargadh í an scéim aistarraingthe praghasanna, ar tháinig
deireadh léi le cur chun feidhme Rialachán CEM nua. Leagadh síos an ‘praghas
aistarraingthe’ mar íosleibhéal socraithe. Ní fhéadfaí iasc ar bith a dhíol faoin bpraghas
sin. Leis an uirlis idirghabhála sin, cumasaíodh POnna, laistigh de theorainneacha
áirithe i dtaca le luaineachtaí margaidh, chun éisc a bhaint den mhargadh. Dá bhrí sin,
nuair a fuarthas réidh leis an scéim sin, spreagadh táirgeoirí chun féachaint le héileamh
margaidh a chur san áireamh ina bpleanáil táirgthe agus aistarraingt táirgí a sheachaint.

RÓL PHARLAIMINT NA HEORPA

In éineacht le glacadh an Rialacháin Bhunúsaigh athchóirithe maidir leis an
gComhbheartas Iascaigh (CBI) ina dhiaidh sin, agus an Ciste Eorpach Muirí agus
Iascaigh (CEMI) nua, is léiriú é CEM ar cheann de thrí cholún an athchóirithe is déanaí
ar CBI. Faoi dheireadh 2022, ní mór don Choimisiún tuarascáil mheastóireachta a
thíolacadh maidir leis an toradh a bheidh ar chur i bhfeidhm Rialachán CEM.
Le linn thimthriall athbhreithnithe deireanach CBI, bhí ról tábhachtach ag an bParlaimint
maidir leis an CEM reatha a mhúnlú. Bhí sí ag moladh go láidir go ndéanfaí
athbhreithniú air ionas go gcruthófaí creat dlíthiúil d’earnáil rathúil le cothú ioncaim,
cobhsaíocht margaidh mhéadaithe, ardchaighdeáin mhargaíochta agus breisluach
méadaithe do tháirgí iascaigh agus dobharshaothraithe.
An 29 Bealtaine 2018, ghlac an Pharlaimint rún maidir le barrfheabhsú an tslabhra
luacha in earnáil iascaireachta AE[7]. D’iarr an Pharlaimint ar an gCoimisiún, ar na
Ballstáit agus ar údaráis réigiúnacha sraith beart a dhéanamh chun dul i ngleic le
dúshláin chasta earnáil iascaireachta AE, e.g. cruthú POnna a éascú, iascach ar an
mionscála a chumhachtú agus cur chuige inscne a áireamh i mbeartais iascaigh.
An 30 Bealtaine 2018, ghlac an Pharlaimint rún maidir le cur chun feidhme beart
rialaithe lena suitear comhréireacht táirgí iascaigh le critéir rochtana ar mhargadh AE[8],
lenar iarradh go gcomhlíonfadh gach táirge allmhairithe rialacha agus critéir ábhartha
AE maidir le bia, lena n-áirítear rialacha agus critéir CBI, mar aon le caighdeáin
sláintíochta, saothair, sábháilteachta árthaí agus chomhshaoil.
An 15 Eanáir 2020, ghlac an Pharlaimint rún maidir leis an gComhaontú Glas
don Eoraip[9]. D’iarr sí ar an gCoimisiún táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe
a chomhtháthú ina straitéis ‘feirm go forc’ d’fhonn an slabhra luacha inbhuanaithe
a threisiú in earnáil an iascaigh. Thairis sin, thug sí chun suntais an gá atá le
gníomhaíocht chun truailliú plaistigh a chomhrac, dramhaíl bhia a laghdú, calaois bhia
a chomhrac agus lipéadú bia a fheabhsú.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0210.
[8]Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0223.
[9]Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0005.
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