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RIALACHÁN (AE) Uimh. …/2014 

Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle lena leagtar síos bearta 

a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh

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. 85,
2 Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2013 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) 

agus seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh an 3 Márta 2014 (nár foilsíodh fós san Iris 
Oifigiúil). Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an … (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
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De bharr an méid seo a leanas:

(1) Le Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle1 tugtar cumhachtaí don Choimisiún 

chun cuid de na forálacha sa Rialachán sin a chur chun feidhme. Tar éis theacht i bhfeidhm 

Chonradh Liospóin, is iomchuí na cumhachtaí sin a ailíniú le hAirteagal 290 agus le 

hAirteagal 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). 

(2) D'fhonn a áirithiú go gcuirfear forálacha áirithe de Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 in 

oiriúint go héifeachtúil do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, ba cheart an chumhacht 

chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig 

an gCoimisiún maidir le sonraíochtaí teicniúla agus le coinníollacha teicniúla i dtaca le 

tréithe comharthaíochta agus tréithe cur chun feidhme na húsáide gléasanna fuaimiúla 

bactha. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán 

iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe. 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.

                                               
1 Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle an 26 Aibreáin 2004 lena leagtar síos bearta 

a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh agus lena leasaítear 
Rialachán (CE) Uimh. 88/98 (IO L 150, 30.4.2004, lch. 12).
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(3) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme na bhforálacha 

de Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 lena leagtar síos rialacha maidir leis an nós imeachta 

agus leis an bhformáid le haghaidh tuairiscithe ag na Ballstáit, ba cheart cumhachtaí cur 

chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú 

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

gComhairle1.

(4) I bhfianaise an cheanglais atá ar na Ballstáit na bearta is gá a ghlacadh chun córas 

dianchosanta a bhunú le haghaidh orc i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 812/2004, agus 

i bhfianaise easnaimh an Rialacháin sin a shainaithin an Coimisiún, ba cheart athbhreithniú 

a dhéanamh, faoin 31 Nollaig 2015, ar oiriúnacht agus ar éifeachtacht fhorálacha an 

Rialacháin sin maidir le hoirc a chosaint. Ar bhonn an athbhreithnithe sin, ba cheart don 

Choimisiún,más iomchuí, togra reachtach uileghabhálach a chur faoi bhráid Pharlaimint na 

hEorpa agus na Comhairle d'fhonn cosaint éifeachtach orc a áirithiú, lena n-áirítear trí 

phróiseas an réigiúnaithe.

(5) Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

                                               
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).
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Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 mar a leanas:

(1) cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3(1):

"1. Déanfaidh gléasanna fuaimiúla bactha a úsáidtear i gcur i bhfeidhm Airteagal 2(1) na 

sonraíochtaí teicniúla agus na coinníollacha úsáide a chomhlíonadh a leagtar amach

in Iarscríbhinn II a chomhlíonadh. D'fhonn a áirithiú go leanfaidh Iarscríbhinn II le 

staid an dul chun cinn eolaíoch agus theicniúil a léiriú, tabharfar de chumhacht don 

Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 8a, lena 

dtabharfar na tréithe comharthaíochta agus na tréithe cur chun feidhme 

comhfhreagracha atá ann cothrom le dáta. Agus na gníomhartha tarmligthe sin á 

nglacadh aige, déanfaidh an Coimisiún foráil do dhóthain ama chun oiriúnuithe den 

sórt sin a chur chun feidhme.".

(2) In Airteagal 7, cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

"3. Faoin 31 Nollaig 2015, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar éifeachtacht na 

mbeart dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus déanfaidh sé, más iomchuí, togra 

reachtach uileghabhálach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na 

Comhairle d'fhonn cosaint éifeachtach orc a áirithiú.".
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(3) Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

"Airteagal 8

Cur chun feidhme

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunaítear

rialacha mionsonraithe maidir leis an nós imeachta agus leis an bhformáid le haghaidh an 

tuairiscithe dá bhforáiltear in Airteagal 6. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a 

ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8b(2).".

(4) Cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:

"Airteagal 8a

An tarmligean a fheidhmiú

1. Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht 

don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2. Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear 

in Airteagal 3(1) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse ceithre bliana ón …. 

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

ceithre 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 gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in 

aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

                                               
 IO: Cuir isteach, le do thoil, dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin leasaithigh.
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3. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta 

dá dtagraítear in Airteagal 3(1) a chúlghairm tráth ar bith. Leis an gcinneadh chun 

cúlghairm a dhéanamh, cuirfear deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa 

chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris 

Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar ann. 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 ghlacfar de bhun Airteagal 3(1) 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 síneadh dhá mhí leis 

an tréimhse sin ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle.
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Airteagal 8b

Nós imeachta coiste

1. Beidh an Coiste um iascach agus dhobharshaothrú arna bhunú le hAirteagal 47 de 

Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle* de 

chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste 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."

______________________

* Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 
11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán 
(CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón 
gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 
2004/585/CE ón gComhairle.".

** Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 
Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus prionsabail ghinearálta a bhaineann 
le meicníochtaí le haghaidh rialú na mBallstát ar fheidhmiú a chumhachtaí cur chun 
feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).".
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Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá 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 in/sa …, 

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán
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I. RÉAMHRÁ

An 8 Lúnasa 2012, chuir an Coimisiún faoi bhráid na Comhairle togra le haghaidh Rialachán 

ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 

lena leagtar síos bearta maidir le gabhálacha céiticeach de thaisme in iascaigh agus 

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 88/98.

Ghlac Parlaimint na hEorpa a seasamh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2013. 

Rinneadh caibidlíocht ansin idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún 

d'fhonn teacht ar chomhaontú maidir leis an togra. Thángthas ar chomhaontú den sórt sin 

ag plé trípháirteach an 30 Eanáir 2014. D'fhormhuinigh an Mheitheal um an mBeartas 

Inmheánach agus Seachtrach Iascaigh an comhaontú sin ina dhiaidh sin an 6 Feabhra 2014 

agus d'fhormhuinigh an Coiste um Iascach de chuid Pharlaimint na hEorpa é 

an 11 Feabhra 2014.

An 11 Feabhra 2014, chuir Cathaoirleach Choiste um Iascach de chuid Pharlaimint na hEorpa 

litir chuig Cathaoirleach na mBuanionadaithe (Cuid 1) inar sonraíodh, i gcás 

ina dtarchuirfeadh an Chomhairle a seasamh ar an gcéad léamh go foirmiúil chuig 

an bParlaimint san fhoirm ina leagtar amach é san Iarscríbhinn a ghabhann leis an litir sin, 

mholfadh sé do sheisiún iomlánach na Parlaiminte agus é faoi réir a fhíoraithe 

ag dlítheangeolaithe an dá institiúid, gur cheart dó, ar an dara léamh sa Pharlaimint, glacadh 

leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh gan leasú.

Go deimhin tá an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh i gcomhréir le téacs 

an chomhaontaithe sin thuasluaite, mar a leasaíodh é chun an t-athbhreithniú dlí agus teanga 

a rinneadh ina dhiaidh sin a léiriú.

Agus í i mbun a cuid oibre, chuir an Chomhairle san áireamh an tuairim ón gCoiste 

Eacnamaíoch agus Sóisialta, a glacadh an 14 Samhain 20121.

                                               
1 IO C 11, 15.01.2013, lch.85.
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II. CUSPÓIR

Féachann an togra le Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón gComhairle a ailíniú leis 

na forálacha sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ("an Conradh"), ina ndéantar 

idirdhealú idir na cumhachtaí tarmligthe chuig an gCoimisiún chun gníomhartha 

neamhreachtacha a bhfuil feidhm ghinearálta leo a ghlacadh chun eilimintí 

neamhriachtanacha áirithe a fhorlíonadh nó a leasú sa ghníomh reachtach mar a leagtar síos in 

Airteagal 290(1) den Chonradh (gníomhartha tarmligthe), agus na cumhachtaí a thugtar don 

Choimisiún coinníollacha aonfhoirmeacha a ghlacadh chun gníomhartha de chuid an Aontais 

atá ina gceangal dlí a chur chun feidhme mar a leagtar síos in Airteagal 291(2) den Chonradh 

(gníomhartha cur chun feidhme).

Tríd an togra sin, tá na cumhachtaí a thugtar don Choimisiún faoi láthair le Rialachán (CE) 

Uimh. 812/2004 ón gComhairle athaicmithe mar bhearta de chineál tarmligthe agus 

mar bhearta de chineál cur chun feidhme : 

– Mhol an Coimisiún gur cheart go mbeadh sé de chumhacht aige gníomhartha tarmligthe 

a ghlacadh chun coinníollacha agus sonraíochtaí teicniúla a chur in oiriúint d'úsáid 

gléasanna fuaimiúla bactha; 

– Mhol an Coimisiún gur cheart go mbeadh sé de chumhacht aige gníomhartha cur chun 

feidhme a ghlacadh maidir leis an nós imeachta agus leis an bhformáid le haghaidh 

oibleagáidí tuairiscithe na mBallstát.

III. ANAILÍS AR AN SEASAMH ÓN GCOMHAIRLE AR AN GCÉAD LÉAMH

A) Barúlacha ginearálta

Ar bhonn an togra ón gCoimisiún, chuaigh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 

i mbun caibidlíochta agus mar thoradh air sin tháinig an dá chomhreachtóir ar 

chomhaontú atá le glacadh i seasamh na Comhairle ar an gcéad léamh. Léirítear 

go hiomlán leis an téacs ón gComhairle an comhréiteach ar thángthas air idir 

an dá chomhreachtóir, a bhí sa litir ón bParlaimint an 11 Feabhra 2014,agus a ceartaíodh 

ina dhiaidh sin chun athbhreithniú dlíthiúil agus teanga a léiriú.
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B) Na príomh-shaincheisteanna

Tá na príomhghnéithe a leanas sa chomhaontú a léirítear sa seasamh ón gComhairle 

ar an gcéad léamh:

a) Coinníollacha don tarmligean cumhachtaí don Choimisiún

Chomhaontaigh Parlaimint na hEorpa leis an moladh ón gComhairle teorainn 

a chur leis an tarmligean cumhachtaí don Choimisiún maidir lena raon feidhme 

agus lena ré araon: 

– Cuirfear teorainn le raon feidhme an tarmligin chun na tréithe 

comharthaíochta mar aon le tréithe cur chun feidhme comhfhreagracha 

na húsáide gléasanna fuaimiúla bactha a thabhairt cothrom le dáta, 

i bhfianaise an dul chun cinn theicniúil agus eolaíoch; 

– cuirfear teorainn 4 bliana le ré an tarmligin, a bhféadfar a shíneadh 

go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid.

b) Athbhreithniú

Ghlac an Chomhairle an smaoineamh a chur Parlaimint na hEorpa chun tosaigh 

go ndéanfadh an Coimisiún athbhreithniú, roimh dheireadh 2015, ar oiriúnacht 

agus éifeachtacht Rialachán (CE) 812/2004 ón gComhairle. Ar an mbonn sin agus 

más iomchuí, ba cheart don Choimisiún féachaint faoi thogra reachtach 

uileghabhálach a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle 

d'fhonn cosaint éifeachtach céiticeach a áirithiú, lena n-áirítear trí phróiseas 

an réigiúnaithe.

IV. CONCLÚID

Léirítear go hiomlán leis an seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh an comhréiteach 

a baineadh amach le linn na caibidlíochta idir an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa, 

agus a rinne an Coimisiún a éascú.
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NÓTA ÍTIME "I/A"
ó: Ardrúnaíocht na Comhairle
chuig: Coiste na mBuanionadaithe/An Chomhairle
Ábhar: Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 

lena leasaítear Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh. 812/2004 lena leagtar síos 
bearta a bhaineann le gabhálacha teagmhasacha orc in iascaigh (an chéad 
léamh) 
- Glacadh
a) sheasamh na Comhairle sa chéad léamh
b) an ráitis ar chúiseanna na Comhairle 
= Ráiteas

Ráiteas ón bPolainn

Leagann an Pholainn béim ar a riachtanaí atá athbhreithniú grinn ar oiriúnacht agus ar éifeachtacht 

an Rialacháin seo, mar a leagtar síos in a Airteagal 7 mír 3. Ba cheart, go háirithe, an bonn eolaíoch 

leis an gcosc ar shruthlíonta sna hiascaigh bhradán Mhuir Bhailt agus costéifeachtúlacht 

na bhforálacha faireacháin a chur faoi réir mionscrúdú. Tá an Pholainn den tuairim nach mór 

don phróiseas athbhreithnithe an caighdeán is airde trédhearcachta a chomhlíonadh agus go mbeidh 

na geallsealbhóirí ábhartha páirteach ann. 
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AN COIMISIÚN
EORPACH

An Bhruiséil, 7.3.2014 
COM(2014) 159 final

2012/0216 (COD)

TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN 
CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA

de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

maidir leis an

an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh.812/2004. 
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2012/0216 (COD)

TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN 
CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA

de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh

maidir leis an

an seasamh ón gComhairle i ndáil le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 812/2004. 

An dáta ar cuireadh an togra chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig 
an gComhairle.
(doiciméad COM(2012) 447 final – 2012/0216 COD): 

8 Lúnasa 2012

Dáta na tuairime ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa: 14 Samhain 2012

Dáta na tuairime ó Choiste na Réigiún: Gan aon tuairim 

Dáta an tseasaimh ó Pharlaimint na hEorpa, an chéad léamh: 16 Aibreán 2013

An dáta a glacadh an seasamh ón gComhairle: 3 Márta 2014

2. CUSPÓIR AN TOGRA ÓN GCOIMISIÚN

Is é is cuspóir ginearálta leis an togra forálacha Rialachán (CE) Uimh. 812/2004 ón 
gComhairle lena leagtar síos bearta a bhaineann le gabhálacha céiticeach de thaisme in 
iascaigh agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 88/98 a ailíniú le forálacha Chonradh 
Liospóin trí athrangú a dhéanamh ar na cumhachtaí arna dtabhairt don Choimisiún go bearta 
tarmligthe agus cur chun feidhme. 

3. BARÚLACHA MAIDIR LEIS AN SEASAMH ÓN GCOMHAIRLE

3.1. Barúlacha ginearálta faoin seasamh ón gComhairle:

Aontaíonn an Coimisiún leis an seasamh ón gComhairle, mar coinníonn an comhaontú 
polaitiúil comhréitigh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle athrangú na gcumhachtaí 
mar atá sé i dtogra an Choimisiúin. Shainigh an Chomhairle raon feidhme an ghnímh 
tharmligthe maidir le gléasanna fuaimiúla bactha i dtéarmaí níos sainiúla ionas go mbeidh sé 
níos soiléire. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis an gcomhréiteach sin. Theorannaigh an 
Chomhairle freisin ré tharmligean na gcumhachtaí go ceithre bliana i gcomhaontú le 
Parlaimint na hEorpa. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis an teorannú sin, ós rud é go 
bhfuil clásal athnuachana intuigthe ann.
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3.2. Leasuithe a rinne Parlaimint na hEorpa ar an gcéad léamh:

Thug Parlaimint na hEorpa isteach 4 leasú, nár chuir i gcoinne athrangú na gcumhachtaí arna 
dtabhairt don Choimisiún. An ceann is tábhachtaí de na leasuithe sin, chuir sé srian trí bliana 
le ré tharmligean na gcumhachtaí agus thug sé isteach oibleagáid chun an rialachán seo a 
athbhreithniú agus togra lena leasú a chur isteach faoin 31 Nollaig 2015.

Le linn an phlé trípháirtigh, rinneadh athbhreithniú agus caibidlíocht ar na leasuithe ó 
Pharlaimint na hEorpa. Mar thoradh air sin, teorainníodh tarmligean na gcumhachtaí go 
ceithre bliana agus ceapadh an oibleagáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha an 
rialacháin ar bhealach a urramódh ceart tionscnaimh an Choimisiúin.

3.3. Forálacha nua a tugadh isteach leis an seasamh ón gComhairle agus ón 
gCoimisiúin ina leith sin:

D'aontaigh an Chomhairle agus an Pharlaimint a chur d'oibleagáid ar an gCoimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar fhorálacha an Rialacháin seo faoi dheireadh na bliana 2015 agus, 
más iomchuí, togra reachtach nua a thíolacadh. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis sin 
mar cosnaíonn sé ceart tionscnaimh an Choimisiúin agus tugann sé tagairt d'fhorbairt beart 
faoi réigiúnú, ar príomhchuspóir de chuid an Chomhbheartais Iascaigh é.

Shainigh an Chomhairle go sonrach raon feidhme an tarmligin cumhachtaí i leith 
shonraíochtaí agus úsáid gléasanna fuaimiúla bactha. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis 
sin ar mhaithe le soiléire.

3.4. Na fadhbanna a bhain le glacadh an tseasaimh ar an gcéad léamh agus seasamh 
an Choimisiúin ina leith sin:

Agus na caibidlíochtaí á gcríochnú thángthas ar chomhaontú maidir le cumhachtú an 
Choimisiúin. Is féidir leis an gCoimisiún glacadh leis na comhaontuithe a aontaíodh.

Mar sin féin, maidir leis an oibleagáid chun athbhreithniú a dhéanamh ar an rialachán seo 
agus togra reachtach uileghabhálach a thíolacadh, más iomchuí, measann an Coimisiún gur gá
ráiteas a dhéanamh chun a sheasamh a shoiléiriú.

4. CONCLÚID

Is féidir leis an gCoimisiún aontú leis an seasamh ón gComhairle arb ionann é agus an toradh 
ar an gcaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa. Mar sin féin, measann an Coimisiún gur gá ráiteas 
a dhéanamh maidir le hAirteagal 7.3, mar seo a leanas.

Maidir le hAirteagal 7.3
Breithneoidh an Coimisiún ar cheart togra a thíolacadh le haghaidh creata nua beart teicniúil lena 
n-áirítear bearta maolaithe chun gabhálacha céiticeach de thaisme agus speiceas leochaileach eile 
a íoslaghdú agus forbairt sainbheart a cheadú a bheidh in oiriúint do shainiúlachtaí an iascaigh ag 
an leibhéal réigiúnach, más iomchuí. A luaithe is a bhainfear é sin amach, aisghairfear an 
rialachán seo.
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