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RÉASÚNÚ GEARR

Ó 1989, tá Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an tAontas Eorpach gafa le seandíospóid trádála 
maidir le cinneadh an Aontais toirmeasc a chur ar fheoil arna cóireáil le hormóin. Ghearr an 
chéad ghníomhaíocht de chuid SAM in 1989 taraifí dleachta díoltais de 100 % ad valorem ar 
tháirgí bia áirithe, agus coinníodh i bhfeidhm go dtí 1996 í. Ghearr an dara gníomhaíocht de 
chuid SAM in 1999 dleacht de 100% ad valorem arís eile ar bhianna áirithe ón Aontas. Go dtí 
seo, leanann an tAontas de thoirmeasc a chur ar allmhairí feola arna cóireáil le hormóin agus 
cuireann sé srian le formhór na n-onnmhairí feola sa chaoi nach ligtear isteach chuig an 
Aontas ach méid teoranta allmhairí a dheimhnítear nár cóireáladh le hormóin iad. 

Rinne SAM agus an tAontas iarracht thar na blianta réiteach na díospóide seo a fháil (DS 26 - 
"CE-Hormóin") trí shraith comhairliúchán díospóide de chuid EDT, painéal socrúcháin, 
imeachtaí eadrána, agus achomharc foirmiúil. Tháinig an cinneadh deireanach de shraith 
cinntí i mí Dheireadh Fómhair 2008, nuair a d’eisigh EDT rialú measctha lena dtugtar cead do 
SAM leanúint lena smachtbhannaí trádála, agus don Aontas a thoirmeasc a choinneáil chomh 
maith. 

I mí Eanáir 2009, d’fhógair SAM gur rún dóibh taraifí ar tháirgí áirithe a ardú mar gheall ar 
an díospóid. Bhreathnaigh an tAontas ar an ngníomhaíocht sin mar ghéarú díospóide. I mí na 
Bealtaine 2009, tar éis sraith caibidlíochtaí, shínigh SAM agus an tAontas meabhrán tuisceana 
(MOU), arna tugadh isteach athruithe áirithe sna blianta ina dhiaidh sin. Mar chuid den MOU 
sin, thug an tAontas rochtain úr go SAM ar an margadh le haghaidh onnmhairí mairteola saor 
ó spreagthóirí fáis, agus chuir SAM a gcuid taraifí díoltais ar tháirgí áirithe an Aontais ar 
fionraí.

Ceadaíodh an rochtain trí chuóta ráta taraife (TRQ) maidir le Mairteoil Ardcháilíochta 
(Rialachán (CE) Uimh. 617/2009) a thabhairt isteach. I dtosach báire, 20,000 tonna méadrach 
ar dhleacht nialasach an rochtain a ceadaíodh ar an margadh faoi TRQ bliantúil do mhairteoil 
nach ndearnadh a cóireáil le hormóin fás-spreagthacha (Mairteoil Ardcháilíochta) mar a 
aontaíodh in MOU agus ardaíodh go 45,000 tonna an méid sin in 2013. Chun go gcomhlíonfaí 
rialacha EDT, osclaíodh an cuóta do thíortha incháilithe eile chomh maith. 

I mí na Nollag 2016, tar éis iarraidh ó thionscail na mairteola in SAM, a léirigh imní maidir le 
cur chun feidhme TRQ, rinne SAM bearta chun taraifí díoltais ar an liosta tháirgí ón Aontais 
faoin díospóid a thabhairt ar ais. D’fhonn filleadh dleachtanna méadaithe ar tháirgí áirithe an 
Aontais a sheachaint, rinne SAM agus an tAontas comhairliúcháin maidir le feidhmiúchán 
MOU leasaithe inar iarr SAM leithdháileadh de sciar an chuóta ráta taraife. 

Is éard atá i gceist leis an réiteach a aontaíodh ná leithdháileadh de réir a chéile de16,500 
tonna méadrach in TRQ oscailte de bhun rialachán (CE) Uimh. 617/2009, ó sholáthraithe 
incháilithe eile (an Astráil, Uragua agus an Airgintín) atá ag SAM. Is mar seo a leanas a 
bheidh an leithdháileadh a thiocfaidh as sin tar éis tréimhse cur chun feidhme seacht mbliana: 
leithdháilfear 35,000 tonna méadrach as an 45,000 tonna méadrach faoin TRQ seo ar SAM 
agus leithdháilfear an 10,000 tonna méadrach atá fágtha ar sholáthraithe incháilithe eile. Mar 
chuid de na caibidlíochtaí agus chun bheith i gcomhréir le riachtanais EDT, d’iarr an 
Coimisiún comhaontú na dtíortha soláthair tábhachtacha agus fuair sé a gcead i scríbhinn do 
leithdháileadh sciar in TRQ ar SAM i bhfoirm litreacha glactha a fuarthas an 10, an 20 agus 
an 31 Bealtaine 2019.
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Molann an rapóirtéir go molfaidh an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe go 
dtabharfar toiliú don Chomhaontú seo. Ní thiocfaidh ardú ar an méid mairteola iomláine atá 
ag teacht san Aontas. Beidh sciar níos mó den chuóta reatha ag SAM, atá á líonadh ar bhonn 
bliantúil. Cosnóidh an Comhaontú le SAM leas pháirtithe leasmhara an Aontais ar bhaol 
maidir le dleachtanna níos airde ar tháirgí áirithe an Aontais. Cuireann an rapóirtéir i bhfáth 
gur féidir le SAM lánleas a bhaint as an athdháileadh seo, mar sin féin, ní thagann athrú ar an 
gcuóta iomlán reatha de 45,000 tonna méadrach ná ar na sonraíochtaí táirge agus níl aon 
tionchar ar sholáthar mairteola chuig an Aontais dá bharr. Foráiltear leis an gconradh seo 
deireadh le díospóid EDT a luaithe a bheidh an comhaontú curtha chun feidhme ina iomláine.

******

Iarann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Thrádáil 
Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go ndéanfaidh an Pharlaimint an 
dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích comhaontaithe le Stáit Aontaithe 
Mheiriceá i ndáil leis an Leithdháileadh ar Stáit Aontaithe Mheiriceá, Sciar sa Chuóta Ráta 
Taraife dá bhforáiltear le Rialachán (CE) Uimh. 617/2009 an 13 Iúil 2009, lena n-osclaítear 
cuóta taraife uathrialach i gcás allmhairí mairteola ardcháilíochta, a fhormheas.


