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10.4.2019 A8-0029/112

Leasú 112
Julia Reda
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0029/2019
Daniel Dalton
Forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Togra le haghaidh Treorach
Aithris 43

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(43) Mar sin féin, léirigh an t-eispéireas 
forfheidhmithe gur féidir, gan foráil 
fhollasach a bheith ann, nach dtuigeann 
tomhaltóirí, trádálaithe agus údaráis inniúla 
náisiúnta cé na cleachtais tráchtála a 
d’fhéadfadh a bheith contrártha do 
Threoir 2005/29/CE. Dá bhrí sin, ba cheart 
Treoir 2005/29/CE a leasú chun 
deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do 
thrádálaithe agus d’údaráis forfheidhmithe 
araon trí aghaidh a thabhairt go sainráite ar 
mhargú táirge mar tháirge atá comhionann 
leis an táirge céanna a mhargaítear i roinnt 
Ballstát eile i gcás ina bhfuil difríocht 
shuntasach idir comhdhéanamh nó 
saintréithe na dtáirgí sin. Ba cheart 
d’údaráis inniúla measúnú a dhéanamh 
ar an gcleachtas sin agus aghaidh a 
thabhairt air de réir an cháis i gcomhréir 
le forálacha na Treorach. Agus an 
measúnú á dhéanamh aige, ba cheart don 
údarás inniúil aird a thabhairt an gceist 
an bhfuil difríocht sin so-aitheanta ag 
tomhaltóirí, ar an gceart atá ag trádálaí 
táirgí de chuid an aon bhranda amháin a 
oiriúnú do mhargaí geografacha difriúla 
ar chúiseanna dlisteanacha, amhail 
infhaighteacht nó séasúracht amhábhar, 
sainroghanna sainithe tomhaltóirí nó 
straitéisí deonacha a bhfuil sé mar aidhm 
leo rochtain a fheabhsú ar bhia sláintiúil 

(43) Mar sin féin, léirigh an t-eispéireas 
forfheidhmithe gur féidir, gan foráil 
fhollasach a bheith ann, nach dtuigeann 
tomhaltóirí, trádálaithe agus údaráis inniúla 
náisiúnta cé na cleachtais tráchtála a 
d’fhéadfadh a bheith contrártha do 
Threoir 2005/29/CE. Dá bhrí sin, ba cheart 
Treoir 2005/29/CE a leasú chun 
deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do 
thrádálaithe agus d’údaráis forfheidhmithe 
araon trí aghaidh a thabhairt go sainráite ar 
mhargú táirge mar tháirge atá comhionann 
nó ina ndealraítear go bhfuil sé 
comhionann leis an táirge céanna a 
mhargaítear i mBallstát eile, i gcás ina 
bhfuil difríocht shuntasach idir 
comhdhéanamh nó saintréithe na dtáirgí 
sin. Ach an cleachtas sin a liostú in 
Iarscríbhinn I de Threoir 2005/29/CE, ba 
cheart go dtiocfadh as sin breis 
cinnteachta trí é a chosc i ngach cúinse. 
Leis an bhforáil sin, ní chuirtear srian ar 
an gceart atá ag trádálaí táirgí de chuid an 
aon bhranda amháin a oiriúnú de bharr 
ceanglais náisiúnta infheidhme nó 
infhaighteacht nó séasúracht amhábhar ar 
choinníoll nach bhfuil éagsúlacht idir 
cáilíocht na dtáirgí sin agus go ndéantar 
na tomhaltóirí a chur ar an eolas ar 
bhealach soiléir trí lipéadú soléite.



AM\1182244GA.docx PE637.726v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

cothaitheach, agus ar an gceart atá ag an 
trádálaí táirgí de chuid an aon bhranda 
amháin a thairiscint i bpacáistí a bhfuil 
meáchan difriúil nó toirt dhifriúil iontu i 
margaí geografacha difriúla.

Or. en
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Leasú 113
Julia Reda
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tuarascáil A8-0029/2019
Daniel Dalton
Forfheidhmiú agus nuachóiriú níos fearr ar rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí
(COM(2018)0185 – C8-0143/2018 – 2018/0090(COD))

Togra le haghaidh Treorach
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2
Treoir 2005/29/CE
Iarscríbhinn I – fomhír 13 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Cuirtear an pointe (c) seo a leanas 
isteach i mír 2 d’Airteagal 6:

(6a) Cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach in Airteagal 56:

(c) Táirge a mhargú mar cheann atá 
comhionann leis an táirge céanna a 
mhargaítear i roinnt Ballstát eile, cé go 
bhfuil difríocht shuntasach ann idir 
comhdhéanamh nó saintréithe na dtáirgí 
sin;

“13a. A rá nó a thabhairt le tuiscint trína 
chuma, a thuairisc nó a léiriú pictiúrtha 
go bhfuil táirge comhionann nó go 
ndealraíonn go bhfuil sé comhionann leis 
an táirge céanna a mhargaítear i mBallstát 
eile, i gcás ina bhfuil difríocht shuntasach 
idir comhdhéanamh nó saintréithe na 
dtáirgí sin”;

Or. en

Réasúnú

Maidir le táirgí de cháilíocht éagsúil a mhargú mar tháirgí comhionanna, cuirtear an 
cleachtas sin le hIarscríbhinn den Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagóracha chun é a 
chosc i ngach cúinse. Má ghlactar an leasú, ba cheart an fhoráil a scrios ó Airteagal 6(2) den 
Treoir maidir le Cleachtais Tráchtála Éagóracha (pointe (c) de bhuntogra an Choimisiúin).


