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TUARASCÁIL
ar an dréacht-treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir 
leis an gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim 
speisialta d’fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a 
bhaineann leis an gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun 
faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm cuí na scéime speisialta d’fhiontair 
bheaga
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

An Coiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta

Rapóirtéir: Inese Vaidere
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Eochair do na siombailí a úsáidtear

* An nós imeachta comhairliúcháin
*** Nós imeachta an toilithe

***I An gnáthnós imeachta reachtach (an chéad léamh)
***II An gnáthnós imeachta reachtach (an dara léamh)

***III An gnáthnós imeachta reachtach (an tríú léamh)

(Braitheann an cineál nós imeachta ar an mbunús dlí a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar an dréachtghníomh

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan amach in dhá cholún

Léirítear téacs atá scriosta le cló trom iodálach sa cholún ar chlé. Léirítear 
téacs atá curtha in ionad téacs eile le cló trom iodálach sa dá cholún. 
Léirítear téacs nua le cló trom iodálach sa cholún ar dheis.

Sa chéad agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann an leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a 
leasú leis an dréachtghníomh, bíonn an tríú líne i gceanntásc an leasaithe ina 
sonraítear an gníomh atá cheana ann agus bíonn an ceathrú líne ann ina 
sonraítear an fhoráil den ghníomh sin is mian le Parlaimint na hEorpa a 
leasú.

Leasuithe ó Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs chomhdhlúite

Léirítear téacs nua le cló trom iodálach. Léirítear téacs atá scriosta trí leas a 
bhaint as an tsiombail ▌nó cuirtear líne tríd an téacs. Léirítear téacs atá 
curtha in ionad téacs eile tríd an téacs nua a aibhsiú le cló trom iodálach agus 
tríd an téacs atá á ionadú a scriosadh nó trí líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne na ranna dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréacht-treoir ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an 
gcomhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim speisialta 
d’fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 a mhéid a bhaineann leis an 
gcomhar riaracháin agus leis an malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur 
i bhfeidhm cuí na scéime speisialta d’fhiontair bheaga
(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(An nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán athnuaite)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don dréacht ón gComhairle (13952/2019),

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0021),

– ag féachaint dá seasamh an 11 Meán Fómhair 20181,

– ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint arís (C9-0166/2019),

– ag féachaint do Riail 82 agus do Riail 84 de na Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0055/2019),

1. ag formheas an dréacht ón gComhairle;

2. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé beartaithe 
aici imeacht ón téacs a d’fhormheas Parlaimint na hEorpa;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint arís má tá sé ar intinn 
aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

4. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an 
gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

1 Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tháinig an Chomhairle ar chomhaontú maidir le cur chuige ginearálta ag cruinniú ECOFIN 
an 8 Samhain 2019 maidir leis na rialacha CBL is infheidhme maidir le gnólachtaí beaga 
(FBManna) a shimpliú a thuilleadh. 

Thairis sin, chinn an Chomhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa arís maidir leis an 
gcur chuige ginearálta, ós rud é gur mór an difríocht go deimhin, idir an téacs agus an togra 
bunaidh ón gCoimisiún an 18 Eanáir 2018.

Tá sé mar aidhm le togra tosaigh an Choimisiúin agus cur chuige ginearálta na Comhairle 
araon rialacha nua a thabhairt isteach chun an t-ualach riaracháin agus costais chomhlíonta a 
laghdú d’FBManna agus cabhrú le timpeallacht fhioscach a chruthú a chuideoidh le FBManna 
fás agus trádáil trasteorann a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtúla. 

Chun an sprioc sin a bhaint amach, thug an Coimisiún isteach roinnt beart, atá coinnithe a 
bheag nó a mhór i gcur chuige ginearálta na Comhairle:

Ar an gcéad dul síos, i gcur chuige ginearálta na Comhairle, coinnítear an togra ón 
gCoimisiún díolúine CBL FBM a leathnú go FBManna neamhbhunaithe, i gcomhréir leis an 
Margadh Aonair, agus de réir mheon an mhargaidh sin.

Ar an dara dul síos, déantar i gcur chuige ginearálta na Comhairle, mar a fhoráiltear sa togra 
ón gCoimisiún, an idirthréimhse a leathnú do FBManna a aistríonn ó dhíolúine chuig an 
gcóras rialta CBL.

Maidir leis an bhforáil “d’ionad ilfhreastail do FBManna” (ionad ilfhreastail) a bhí forbartha i 
gcur chuige ginearálta na Comhairle, agus na forálacha mionsonraithe breise maidir le comhar 
riaracháin do mhalartú faisnéise idir na Ballstáit, tá siad i gcomhréir leis na hiarrataí ó 
Pharlaimint na hEorpa sa tuarascáil dheireanach maidir leis an togra sin.

Mar chonclúid, áitítear ar an gComhairle na rialacha sin a ghlacadh go foirmiúil agus go tapa, 
chun go bhféadfaidh sí teacht i bhfeidhm agus go gcuirfear chun feidhme í chomh luath agus 
is féidir, chun leasa FBManna an Aontais Eorpaigh.
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AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal Comhchóras cánach breisluacha a mhéid a bhaineann leis an scéim 
speisialta d’fhiontair bheaga

Tagairtí 13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 
2018/0006(CNS)

Dáta a ndeachthas i gcomhairle le 
Parlaimint na hEorpa

5.2.2018

An Coiste freagrach
       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ECON
25.11.2019

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Inese Vaidere
18.11.2019

Nós imeachta simplithe - dáta an 
chinnidh

12.12.2019

Pléite sa choiste 12.12.2019

Dáta an ghlactha 12.12.2019

Dáta don chur síos 13.12.2019


