
AD\1176523GA.docx PE629.648v02-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

Parlaimint na hEorpa
2014-2019

An Coiste um Fhorbairt

2018/0218(COD)

12.2.2019

TUAIRIM
ón gCoiste um Fhorbairt

chuig an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú 
na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna 
cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 
maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint tásc 
geografach i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar 
síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, 
agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i 
bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach.
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Maria Heubuch



PE629.648v02-00 2/18 AD\1176523GA.docx

GA

PA_Legam



AD\1176523GA.docx 3/18 PE629.648v02-00

GA

RÉASÚNÚ GEARR

Déantar tiomantas an Aontais don Chomhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt a chódú in 
Airteagal 208 de Chonradh Liospóin. San airteagal sin, geallann AE go gcuirfidh sé cuspóirí 
forbartha ar dócha go ndéanfaidís difear do thíortha i mbéal forbartha san áireamh i mbeartas 
uile agus go seachnófar trasnálacha idir na beartas sin. Is iad slándáil bia agus talmhaíocht 
inbhuanaithe réimsí tosaíochta chomhar um fhorbairt an Aontais. I gcreat beartais ábhartha an 
Aontais1 (2010), cuirtear in iúl an tábhacht atá leis an gComhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt (PCD) do shlándáil dhomhanda bia agus dírítear ar Chomhbheartas Talmhaíochta an 
Aontais Eorpaigh (CBT). 

Cé gur laghdaíodh neamhleanúnachas CBT le cuspóirí forbartha, go háirithe ó cuireadh 
deireadh le fóirdheontais onnmhairiúcháin de réir a chéile, tá fadhbanna le neamhleanúnachas 
ann fós. Tá iarmhairtí diúltacha don fhorbairt cruthaithe, inter alia, ag beartais tacaíochta 
margaidh de chuid CBT, agus ann chun margaidh an Aontais a rialú agus a neartú ach a 
dhéanann trádáil a shaobhadh agus a dhéanann dochar do mhargaí talmhaíochta tíortha i 
mbéal forbartha. 

Leis an rialachán leasaitheach seo, athraítear sraith rialacháin atá ann cheana ar gnéithe iad de 
CBT, lena n-áirítear Rialachán 1308/2013 maidir le comheagraíocht na margaí i dtáirgí 
talmhaíochta (CEM), lena n-eagraítear CEM aonair Eorpach. Tá san áireamh sna bearta, 
idirghabháil phoiblí agus cabhair stórála príobháidí; agus sna bearta eisceachtúla i gcás 
shuaitheadh an mhargaidh, aisíocaíochtaí onnmhairiúcháin, caighdeáin mhargaíochta, etc. 
Fágann an togra ón gCoimisiún Eorpach formhór de rialachán CEM gan athrú. Le hanailís ar 
an togra nua reachtach ó dhearcadh PCD de, léirítear nach bhfuil an tiomantas do PCD 
sainráite go fóill agus nár tugadh na ceachtanna a foghlaimíodh ó ghéarchéimeanna margaidh 
roimh seo maidir le cleachtais rótháirgeachta agus dumpála san áireamh go leordhóthanach.

In earnáil bainne an Aontais Eorpaigh, mar shampla, bhí rótháirgeacht ina cúis ar 
ghéarchéime go rialta, a ndearnadh frithghníomhú dó sin faoi CBT le beart slándála lena 
soláthraítear cabhair chun púdar bainne a stóráil. Leis an bhfóirdheontas sin, in éineacht le 
onnmhairithe méadaithe púdar bainne go dtí Thoir na hAfraice: i mBuircíne Fasó, d’éirigh 
bainne AE trí oiread níos saoirse ná an bainne áitiúil. Dá bhrí sin, bhí freagairtí mar sin 
neamhleanúnach leis na cuspóirí forbartha, go háirithe SDG 2, toisc gur loit siad na margaí 
áitiúla agus chuir siad slite beatha táirgeoirí beaga i mbaol. 

Tá á mholadh ag an Rapóirtéir an rialachán a leasú chun tiomantas níos láidre do PCD a 
thabhairt isteach, chun dul i ngleic ar rótháirgeacht ar mhargaí Eorpacha agus chun 
géarchéimeanna a chosc:  

- Tiomantas níos láidre do PCD, do Chlár Oibre 2030 agus do Chomhaontú Pháras maidir 
leis an Athrú Aeráide;

- Dul i ngleic le rótháirgeacht le Scéim Dheonach um Laghdú Toirte a thiocfadh i 
bhfeidhm i gcás shuaitheadh tromchúiseach an mhargaidh;

1 Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa: Creat beartais de chuid an Aontais 
chun tacú le tíortha i mbéal forbartha aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann le slándáil an tsoláthair bia. 
COM(2010)127 final. An Bhruiséil, CE, 31 Márta 2010.
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- Tuar agus cosc géarchéimeanna san earnáil bainne tríd an ról faireacháin atá ag 
Faireachlann AE um Margadh an Bhainne a leathnú agus sásra géarchéime a 
thionscnaimh má bhraitear éagothroime. 

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Fhorbairt ar an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe, 
mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Lua 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 43(2), Airteagal 114, an chéad 
mhír d’Airteagal 118, agus Airteagal 349 
de,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe 
Airteagal 43(2), Airteagal 114, an chéad 
mhír d’Airteagal 118, agus Airteagal 349 
chomh maith le hAirteagal 208 de,

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún dar teideal ‘The Future of Food 
and Farming’ ("Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta") an 29 Samhain 2017, 
leagtar amach na dúshláin, na cuspóirí agus 
na treochtaí a d'fhéadfadh a bheith ann don 
Chomhbheartas Talmhaíochta ("CBT") tar 
éis 2020. Ar na cuspóirí seo tá, inter alia, 
an gá atá ann an Comhbheartas 
Talmhaíochta a bheith dírithe níos mó ar 
thorthaí a bhaint amach, ar bhorradh a chur 
faoin nuachóiriú agus faoin 
inbhuanaitheacht, lena n-áirítear 
inbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta 

(1) Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún 
chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an 
gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch 
agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste 
na Réigiún dar teideal ‘The Future of Food 
and Farming’ ("Todhchaí an Bhia agus na 
Feirmeoireachta") an 29 Samhain 2017, 
leagtar amach na dúshláin, na cuspóirí agus 
na treochtaí a d'fhéadfadh a bheith ann don 
Chomhbheartas Talmhaíochta (CBT) tar 
éis 2020. Ar na cuspóirí seo tá, inter alia, 
an gá atá ann an Comhbheartas 
Talmhaíochta a bheith dírithe níos mó ar 
thorthaí a bhaint amach, ar bhorradh a chur 
faoin nuachóiriú agus faoin 
inbhuanaitheacht i gcomhréir le Clár 
Oibre 2030 don bhForbairt Inbhuanaithe 
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agus aeráide na limistéar talmhaíochta, 
foraoiseachta agus tuaithe, agus ar chuidiú 
le laghdú a dhéanamh ar an ualach 
riaracháin sin a bhíonn ar thairbhithe ar 
ualach é a thagann de reachtaíocht an 
Aontais.

agus le Comhaontú Pháras maidir leis an 
Athrú Aeráide, lena n-áirítear 
inbhuanaitheacht eacnamaíoch, shóisialta 
agus aeráide na limistéar talmhaíochta, 
foraoiseachta agus tuaithe, ar bhia folláin 
a tháirgeadh agus ar chuidiú le laghdú a 
dhéanamh ar an ualach riaracháin sin a 
bhíonn ar thairbhithe ar ualach é a thagann 
de reachtaíocht an Aontais. Cuireann an 
Coimisiún gné dhomhanda CBT i bhfáth 
freisin agus luann sé gealltanas an 
Aontais chun Comhtháthú Beartais ar 
Mhaithe le Forbairt Inbhuanaithe a 
fheabhsú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Chun aghaidh a thabhairt ar ghné 
dhomhanda agus impleachtaí CBT, ba 
cheart comhchuibheas agus leanúnachas 
le beartais sheachtracha agus ionstraimí 
seachtracha eile de chuid an Aontais, go 
háirithe maidir le forbairt comhar agus 
trádáil, a áirithiú. Éilítear le gealltanas an 
Aontais i dtaca le comhtháthú beartais ar 
mhaithe le forbairt go gcuirfear cuspóirí 
agus prionsabail forbartha san áireamh 
tráth a bheidh beartais talmhaíochta á 
ndearadh, go háirithe chun a áirithiú go 
bhfuil siad i gcomhréir leis na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe agus le 
Comhaontú Pháras.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ós rud é gur gá faobhar a chur ar 
fhreagairt an Chomhbheartais 

(2) Ós rud é gur gá faobhar a chur ar 
fhreagairt an Chomhbheartais 
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Talmhaíochta do na dúshláin agus do na 
deiseanna de réir mar a thagann siad chun 
cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta, 
réigiúnach, áitiúil agus ar leibhéal an 
Aontais, ní mór rialachas an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a 
chomhchuibhiú agus an chaoi a seachadann 
sé cuspóirí an Aontais a fheabhsú agus an 
t-ualach riaracháin a laghdú go suntasach. I 
gComhbheartas Talmhaíochta atá bunaithe 
ar fheidhmíocht a sheachadadh ("an 
tsamhail seachadta"), ba cheart don Aontas 
na bunpharaiméadair bheartais a shocrú, 
amhail cuspóirí an Chomhbheartais 
Talmhaíochta agus na bunriachtanais, agus 
san am céanna ba cheart freagracht níos mó 
a bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi 
a gcomhlíonfaidh siad na cuspóirí agus a 
mbainfidh siad spriocanna amach. Le 
coimhdeacht fheabhsaithe, féadtar na dálaí 
agus na riachtanais áitiúla a chur san 
áireamh ar dhóigh níos fearr, agus ar an 
dóigh sin an tacaíocht a chur in oiriúint 
ionas go rannchuideofaí, ar an dóigh is mó 
is féidir, le cuspóirí an Aontais.

Talmhaíochta do na dúshláin agus do na 
deiseanna de réir mar a thagann siad chun 
cinn ar an leibhéal idirnáisiúnta, náisiúnta, 
réigiúnach, áitiúil agus ar leibhéal an 
Aontais, ní mór rialachas an 
Chomhbheartais Talmhaíochta a 
chomhchuibhiú agus an chaoi a seachadann 
sé cuspóirí an Aontais a fheabhsú agus an 
t-ualach riaracháin a laghdú go suntasach. 
Faoi chuimse an Chomhbheartais 
Talmhaíochta atá bunaithe ar thorthaí agus 
ar fheidhmíocht (‘an tsamhail cur chun 
feidhme’), ba cheart don Aontas na 
bunpharaiméadair bheartais a shocrú, 
amhail cuspóirí an Chomhbheartais 
Talmhaíochta agus na bunriachtanais, agus 
san am céanna ba cheart freagracht níos mó 
a bheith ar na Ballstáit maidir leis an gcaoi 
a mbainfidh siad na cuspóirí agus 
spriocanna amach agus maidir le 
héifeachtaí a ngníomhaíochtaí ar thíortha 
atá i mbéal forbartha. Le coimhdeacht 
fheabhsaithe, féadtar na dálaí agus na 
riachtanais áitiúla a chur san áireamh ar 
dhóigh níos fearr, agus ar an dóigh sin an 
tacaíocht a chur in oiriúint ionas go 
rannchuideofaí, ar an dóigh is mó is féidir, 
le cuspóirí an Aontais.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

 (2a) I gcomhréir le hAirteagal 208 den 
Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh (CFAE), beidh cur chun 
feidhme CBT i gcomhréir leis na cuspóirí 
a bhaineann le comhar um fhorbairt, lena 
n-áirítear, inter alia, Clár Oibre 2030 le 
haghaidh Forbairt Inbhuanaithe. I 
gcomhréir leis an gcomhtháthú beartas, 
níor cheart go gcuirfidh bearta arna 
ndéanamh faoin Rialachán seo isteach ar 
acmhainneacht táirgeachta bia agus ar 
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shlándáil fhadtéarmach bia i dtíortha i 
mbéal forbartha, go háirithe sna tíortha is 
lú forbairt, ná ní chuirfidh siad isteach ar 
bhaint amach oibleagáidí an Aontais 
maidir leis an athrú aeráide a mhaolú 
faoi Chomhaontú Pháras.

Réasúnú

De réir Airteagal 208 CFAE, ní mór go ndéanfaidh beartas uile AE, ar dócha go ndéanfaidís 
difear do thíortha i mbéal forbartha, cuspóirí forbartha a chur san áireamh. Is iad 
príomhchuspóirí chomhar um fhorbairt an Aontais ná forbairt talmhaíochta a éascú i dtíortha 
is mbéal forbartha agus slándáil dhomhanda bia a fheabhsú. Imríonn CBT tionchar ar 
thrádáil talmhaíochta go háirithe. Tá sé ina cheanglas ag prionsabal an Chomhtháthaithe 
Beartas ar mhaithe le Forbairt go ndéanfar faireachán ar thionchair ar mhargaí 
talmhaíochta áitiúla agus ar tháirgeoirí áitiúla i dtíortha i mbéal forbartha, agus, nuair is 
féidir, go ndéanfar iad a sheachaint.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) Leagtar amach, in Iarscríbhinn II de 
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, 
sainmhínithe áirithe a bhaineann le 
hearnálacha atá faoi raon feidhme an 
Rialacháin sin. Na sainmhínithe a 
bhaineann leis an earnáil siúcra a leagtar 
amach i Roinn B de Chuid II den 
Iarscríbhinn sin, ba chóir iad a scriosadh 
aisti óir níl siad infheidhme a thuilleadh. 
Chun nuashonrú a dhéanamh ar 
shainmhínithe a bhaineann le hearnálacha 
eile a dtagraítear dóibh san Iarscríbhinn 
sin, nuashonrú a thabharfadh san áireamh 
faisnéis nua eolaíochtúil nó nuafhorbairt ar 
na margaí, ba chóir, ar feadh a mbaineann 
le leasú na sainmhínithe sin, an chumhacht 
le gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean don 
Choimisiún. Tá tábhacht ar leith leis go 
rachadh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid 

(4) Leagtar amach, in Iarscríbhinn II de 
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, 
sainmhínithe áirithe a bhaineann le 
hearnálacha atá faoi raon feidhme an 
Rialacháin sin. Na sainmhínithe a 
bhaineann leis an earnáil siúcra a leagtar 
amach i Roinn B de Chuid II den 
Iarscríbhinn sin, ba chóir iad a scriosadh 
aisti óir níl siad infheidhme a thuilleadh. 
Chun nuashonrú a dhéanamh ar 
shainmhínithe a bhaineann le hearnálacha 
eile a dtagraítear dóibh san Iarscríbhinn 
sin, nuashonrú a thabharfadh san áireamh 
faisnéis nua eolaíochtúil nó nuafhorbairt ar 
na margaí, ba chóir, ar feadh a mbaineann 
le leasú na sainmhínithe sin, an chumhacht 
le gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú 
an Aontais Eorpaigh a tharmligean don 
Choimisiún. Tá sé ríthábhachtach go 
ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúchán 
iomchuí le linn a oibre ullmhúcháin, lena 
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oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear 
comhairliúcháin ar an leibhéal saineolaithe. 
Agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú 
agus á ndréachtú aige, ba chóir don 
Choimisiún a áirithiú go ndéanfar na 
doiciméid ábhartha a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle ar bhealach comhuaineach 
tráthúil iomchuí. Dá bhrí sin, an cumhachtú 
leithleach sin chun leasú a dhéanamh ar an 
sainmhíniú ar shíoróip ionúiline a 
tharmligtear don Choimisiúin trí bhíthin 
phointe 4 de roinn A de Chuid II den 
Iarscríbhinn sin, ba chóir é a scriosadh.

n-áirítear comhairliúchán le saineolaithe 
agus le comhpháirtithe i dtríú tíortha. 
Agus gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú 
agus á ndréachtú aige, ba chóir don 
Choimisiún a áirithiú go ndéanfar na 
doiciméid ábhartha a tharchur chuig 
Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle ar bhealach comhuaineach 
tráthúil iomchuí. Dá bhrí sin, an cumhachtú 
leithleach sin chun leasú a dhéanamh ar an 
sainmhíniú ar shíoróip ionúiline a 
tharmligtear don Choimisiúin trí bhíthin 
phointe 4 de roinn A de Chuid II den 
Iarscríbhinn sin, ba chóir é a scriosadh.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14a) Ba cheart, dá bharr sin, cabhair a 
thabhairt do chomhpháirtithe i dtíortha i 
mbéal forbartha córas tásca geografacha 
agus lipéid a fhorbairt. Ba cheart mar sin 
don Aontas agus do na Ballstáit 
aitheantas a thabhairt dóibh sin freisin.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Céim sár-riachtanach sa nós 
imeachta is ea an measúnú a dhéanann na 
húdaráis inniúla sna Ballstáit. A bhuí leis 
an eolas agus leis an saineolas atá ag na 
Ballstáit agus a bhuí leis an rochtain atá 
acu ar shonraí agus ar fhíorais, is leis na 
Ballstáit a thig, ar an tslí is fearr, a fhíorú, i 
dtaca leis an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil 
san iarratas, an bhfuil an fhaisnéis sin 
cruinn agus fírinneach. Ar an ábhar sin, ba 
chóir do na Ballstáit a ráthú gur beacht 

(15) Céim sár-riachtanach sa nós 
imeachta is ea an measúnú a dhéanann na 
húdaráis inniúla sna Ballstáit. A bhuí leis 
an eolas agus leis an saineolas atá ag na 
Ballstáit agus a bhuí leis an rochtain atá 
acu ar shonraí agus ar fhíorais, is leis na 
Ballstáit a thig, ar an tslí is fearr, a fhíorú, i 
dtaca leis an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil 
san iarratas, an bhfuil an fhaisnéis sin 
cruinn agus fírinneach. Ar an ábhar sin, ba 
chóir do na Ballstáit a ráthú gur beacht 
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agus gurb iontaofa toradh an mheasúnaithe 
sin, toradh a ndéanfar taifead dílis air i 
ndoiciméad aonair ina mbeidh cur síos 
achomair ar eilimintí ábhartha shonraíocht 
an táirge. Ba chóir don Choimisiún, ag 
féachaint do phrionsabal na coimhdeachta, 
grinnscrúdú a dhéanamh ina dhiaidh sin ar 
na hiarratais lena áirithiú nach mbeidh aon 
earráidí follasacha iontu agus lena áirithiú 
gur tugadh san áireamh dlí an Aontais agus 
leasanna páirtithe leasmhara lasmuigh de 
Bhallstát an iarratais.

agus gurb iontaofa toradh an mheasúnaithe 
sin, toradh a ndéanfar taifead dílis air i 
ndoiciméad aonair ina mbeidh cur síos 
achomair ar eilimintí ábhartha shonraíocht 
an táirge. Ba chóir don Choimisiún, ag 
féachaint do phrionsabal na coimhdeachta, 
grinnscrúdú a dhéanamh ina dhiaidh sin ar 
na hiarratais lena áirithiú nach mbeidh aon 
earráidí follasacha iontu agus lena áirithiú 
gur tugadh san áireamh dlí an Aontais agus 
leasanna páirtithe leasmhara lasmuigh de 
Bhallstát an iarratais agus lasmuigh den 
Aontas.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) Maidir le creidmheasanna 
onnmhairíochta, ráthaíochtaí creidmheasa 
onnmhairíochta agus cláir árachais, fiontair 
thrádála de chuid stát easpórtála 
talmhaíochta agus maidir le cabhair bhia 
idirnáisiúnta, féadfaidh na Ballstáit bearta 
náisiúnta a ghlacadh a thabharfaidh urraim 
do dhlí an Aontais. Ó tharla go bhfuil an 
tAontas agus na Ballstáit ina gcomhaltaí de 
chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, 
ba chóir go gcomhlíonfadh na bearta 
náisiúnta sin na rialacha a leagtar síos i 
gCinneadh Airí sin an 19 Nollaig 2015 de 
chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, 
óir is é sin dlí an Aontais agus an dlí 
idirnáisiúnta.

(27) Maidir le creidmheasanna 
onnmhairíochta, ráthaíochtaí creidmheasa 
onnmhairíochta agus cláir árachais, fiontair 
thrádála de chuid stát onnmhairíochta 
talmhaíochta agus maidir le cabhair bhia 
idirnáisiúnta, féadfaidh na Ballstáit bearta 
náisiúnta a ghlacadh a thabharfaidh urraim 
do dhlí an Aontais, lena n-áirítear 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt de réir Airteagal 208 CFAE agus 
Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 
Inbhuanaithe. Ó tharla go bhfuil an 
tAontas agus na Ballstáit ina gcomhaltaí de 
chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, 
ba chóir go gcomhlíonfadh na bearta 
náisiúnta sin na rialacha a leagtar síos i 
gCinneadh Airí sin an 19 Nollaig 2015 de 
chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála, 
óir is é sin dlí an Aontais agus an dlí 
idirnáisiúnta. I ndáil leis sin, ba cheart 
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt a choimirciú i gcónaí agus 
áiritheofar nach rachaidh na bearta chun 
dochair do thíortha i mbéal forbartha trí 
shaobhadh ar na dálaí iomaíochta.
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Réasúnú

Is gá go gcuirfear san áireamh sa Chomhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt cuspóirí a 
bhaineann le comhair um fhorbairt, ar dócha go ndéanfaidís difear do thíortha i mbéal 
forbartha. Tá éifeachtaí seachtracha ag baint le beartas talmhaíochta an Aontais, a imríonn 
tionchar ar thrádáil talmhaíochta go háirithe. Tá impleachtaí díreacha ag fiontair thrádála 
de chuid stát easpórtála talmhaíochta agus ag cúnamh idirnáisiúnta bia do choinníollacha an 
mhargaidh idirnáisiúnta. Dá bhrí sin, ní mór iarmhairtí na n-athruithe sin ar mhargaí 
talmhaíochta i mbéal forbartha a bhreithniú.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(-1) I gCuid I, cuirtear Airteagal 2a seo 
a leanas isteach:
Airteagal 2a
Comhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt
I gcomhréir le hAirteagal 208 CFAE, 
déanfar na cuspóirí a bhaineann le 
comhar um fhorbairt, lena n-áirítear na 
cuspóirí sin a chomhaontaítear i 
gcomhthéacs na Náisiún Aontaithe agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta eile, a chur san 
áireamh i gcur chun feidhme an 
Rialacháin seo. Ní chuirfidh bearta arna 
ndéanamh faoin Rialachán seo isteach ar 
acmhainneacht táirgeachta bia agus ar 
shlándáil fhadtéarmach bia i dtíortha i 
mbéal forbartha, go háirithe sna tíortha is 
lú forbairt.
Ní imreoidh idirghabháil phoiblí agus 
stocshealbhaíocht phríobháideach 
tionchar diúltach ar thíortha i mbéal 
forbartha agus comhlíonfaidh siad 
prionsabail an Chomhtháthaithe Beartas 
ar mhaithe le Forbairt. Dá réir sin, ní 
imreoidh díolachán táirgí ina dhiaidh sin 
a ndearna idirghabháil phoiblí agus 
stocshealbhaíocht phríobháideach difear 
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dóibh tionchar diúltach ar na margaí sna 
tíortha i mbéal forbartha.

Réasúnú

According to Article 208 TFEU, all policies which are likely to affect developing countries 
must take EU development policy objectives into account. Facilitating developing countries' 
agricultural development and enhancing global food security are major objectives of EU 
development cooperation. The EU's agricultural policy has external effects, influencing in 
particular trade in agriculture. The PCD principle would requires that potential 
repercussions on local agricultural markets and local producers in developing countries to be 
monitored and, wherever possible, avoided.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) Cuirtear isteach an tAirteagal seo 
a leanas:
Airteagal 7a
Laghdú deonach cainníochtaí
Tabharfar isteach an fhéidearthacht chun 
cainníochtaí a laghdú go deonach. Beidh 
an idirghabháil sin indéanta tráth a 
chinneann an Coimisiún go bhfuil 
suaitheadh tromchúiseach ar an margadh 
in earnáil ann (ón liosta in Airteagal 1(2) 
de Rialachán 1308/2013). Féadfaidh 
táirgeoirí mar sin a méid táirgeachta a 
laghdú go deonach thar thréimhse a 
chinnfidh an Coimisiún, i gcoibhneas leis 
an tréimhse chéanna den bhliain roimhe 
sin.
Cumhachtófar don Choimisiún 
gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun 
an méid seo a leanas a leagan síos:
– Cainníochtaí/méideanna uasta 
soláthair
– Fad an táirgthe laghdaithe
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– Leibhéal cúitimh do tháirgeoirí a 
dhéanann cainníochtaí a laghdú
– Leibhéal an phionóis do 
tháirgeoirí a dhéanann a dtáirgeacht a 
mhéadú le linn na tréimhse sin

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 16 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(3b) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad Airteagal 16(1)

1. Déanfar táirgí arna gceannach 
isteach faoi idirghabháil phoiblí a 
dhiúscairt ar bhealach a dhéanfaidh an 
méid seo a leanas:

1. Déanfar táirgí arna gceannach 
isteach faoi idirghabháil phoiblí a 
dhiúscairt ar bhealach a dhéanfaidh an 
méid seo a leanas:

(a) aon suaitheadh sa mhargadh a 
sheachaint,

(a) aon suaitheadh i margadh an 
Aontais nó i margaí tríú tíortha a 
sheachaint,

(b) rochtain chomhionann ar earraí 
agus cóireáil chomhionann ceannaitheoirí a 
áirithiú agus

(b) rochtain chomhionann ar earraí 
agus cóireáil chomhionann ceannaitheoirí a 
áirithiú,

(c) na gealltanais a chomhlíonadh a 
thagann as comhaontuithe idirnáisiúnta a 
tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE.

(c) na gealltanais a chomhlíonadh a 
thagann as comhaontuithe idirnáisiúnta a 
tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE, agus
(ca) a bheith i gcomhréir leis an 
gComhtháthú Beartas ar mhaithe le 
Forbairt i gcomhréir le hAirteagal 208 
CFAE.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Réasúnú

Cuirtear forálacha breise leis chun a áirithiú go ndéanfar diúscairt ó idirghabháil phoiblí i 
gcomhréir le hAirteagal 208 CFAE, lena n-éileofar Comhtháthú Beartais ar mhaithe le 
Forbairt (e). Go sonrach, ní mór nach ndéanfaidh diúscairt táirgí margaí thríú tíortha, 
chomh maith le margadh an Aontais, (a) a shuaitheadh. Ar deireadh, ní dhéanfar táirgí a 
dhiúscairt ar phraghas atá faoi phraghas na hidirghabhála poiblí ábhartha - cibé acu más 
praghas socraithe é de réir Airteagal 15(1)(a) nó más é an praghas uasta de réir Airteagal 
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15(1)(b)

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 26 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Caibidil VIIa – Airteagal 205 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26a) I dTeideal III, cuirtear isteach 
Caibidil VIIa mar a leanas:
Caibidil VIIa
Airteagal 205a
Faireachán a dhéanamh ar Chomhtháthú 
Beartas ar mhaithe le Forbairt
1. I gcomhréir le hAirteagal 208 
CFAE, beidh tionchar CBT ar chórais 
bhia agus ar shlándáil fhadtéarmach bia i 
dtíortha i mbéal forbartha faoi réir 
measúnuithe rialta agus neamhspleácha. 
Díreofar an faireachán sin go háirithe ar 
thionchar na sreabh trádála agraibhia 
idir an tAontas agus tíortha i mbéal 
forbartha
(i) táirgeadh, próiseáil agus dáileadh 
bhia i dtíortha is lú forbairt,
(ii) táirgeoirí beaga agus 
banfheirmeoirí áitiúla
(iii) táirgí a mheasann tíortha i mbéal 
forbartha a bheith íogair
(iv) táirgí ó earnálacha i gcás inar 
deonaíodh íocaíochtaí cúpláilte CBT agus 
i gcás inar cuireadh bearta bainistithe 
géarchéime CBT i bhfeidhm.
2. Scrúdóidh an measúnú sonraí ó 
fhaireachlanna margaidh an Aontais, ó 
chás-staidéir, ó thuairisciú ar Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe, chomh maith le 
fianaise arna soláthar ag tíortha 
comhpháirtíochta agus ag páirtithe 
leasmhara ábhartha eile amhail 
eagraíochtaí ón tsochaí sibhialta. Chun 
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na críche sin, déanfar raon feidhme 
fhaireachlanna margaidh an Aontais i 
dtaobh earnálacha agus críocha a 
fhairsingiú chun táirgí a mheasann 
tíortha comhpháirtíochta a bheith íogair 
agus na tíortha is lú forbairt a 
chumhdach. Cumhachtófar don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh chun an raon feidhme agus an 
nós imeachta don mheasúnú a shainiú.
3. Má léiríonn sonraí a ndearnadh 
faireachán orthu go bhfuil baol ann go 
ndéanfaí dochar do tháirgeadh agus 
próiseáil agraibhia nó do shlándáil bhia 
tír atá i mbéal forbartha, déanfaidh an 
Coimisiún Eorpach rabhadh luath a 
eisiúint, rud a thionscnaíonn 
comhairliúchán idir an tAontas agus na 
pobail talmhaíochta a ndearnadh difear 
dóibh chomh maith le rialtais thíortha 
comhpháirtíochta chun bearta a 
chomhaontú. Beidh coimirce shóisialta ar 
fáil do pháirtithe a dhéanfar difear dóibh.
4. Más rud é nach ndéantar rabhadh 
luath a eisiúint ach go dtarlaíonn 
drochéifeachtaí, féadfaidh an páirtí lena 
mbaineann gearán a chur isteach. 
Glacfaidh Buanrapóirtéir Pharlaimint na 
hEorpa maidir le Comhtháthú Beartais ar 
mhaithe le Forbairt le gearáin agus 
déanfaidh Oifigigh Éisteachta sa 
Choimisiúin Eorpach an gearán a 
láimhseáil. Féadfaidh grúpaí a 
ndearnadh difear dóibh agus páirtithe 
leasmhara eile fianaise a chur i láthair.
5. Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil 
bhliantúil chuig an gComhairle agus 
chuig Parlaimint na hEorpa maidir le 
torthaí an mheasúnaithe, an fhianaise a 
fuarthas agus an beartas a chur tAontas i 
bhfeidhm mar fhreagairt.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 27
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Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 225 – mír 1 – pointe a go d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(27) in Airteagal 225, scriostar pointí (a) 
go (d);

(27) In Airteagal 225, scriostar pointí 
(a), (c) agus (d);

Réasúnú

Caithfear faireachán a dhéanamh fós ar an margadh bainne, agus níor cheart ceanglais i 
dtaca le tuairisciú a scriosadh.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 27 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 225 – mír 1 – pointe b

An téacs atá ann Leasú

(27a) Cuirtear an méid seo a leanas in 
ionad phointe (b) d’Airteagal 225:

(b) faoin 30 Meitheamh 2014 agus 
faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt 
staid an mhargaidh in earnáil an bhainne 
agus na dtáirgí bainne agus go háirithe 
maidir le feidhmiú Airteagail 148 go 151, 
Airteagal 152(3), Airteagal 157(3) lena 
measúnaítear go háirithe, na héifeachtaí ar 
tháirgeoirí bainne agus ar tháirgeadh 
bainne sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste 
maidir leis an gcuspóir ginearálta táirgeadh 
a choinneáil ar bun sna réigiúin sin agus 
lena gcumhdaítear dreasachtaí féideartha 
chun feirmeoirí a spreagadh le 
comhaontuithe comhpháirteacha a 
dhéanamh maidir le comhtháirgeadh in 
éineacht le haon tograí iomchuí.

(b) gach ceithre bliana agus don 
chéad uair faoin 30 Meitheamh 2022 agus 
faoin 31 Nollaig 2018 maidir le forbairt 
staid an mhargaidh in earnáil an bhainne 
agus na dtáirgí bainne agus go háirithe 
maidir le feidhmiú Airteagail 148 go 151, 
Airteagal 152(3), Airteagal 157(3) lena 
measúnaítear go háirithe, na héifeachtaí ar 
tháirgeoirí bainne agus ar tháirgeadh 
bainne sna réigiúin faoi mhíbhuntáiste 
maidir leis an gcuspóir ginearálta táirgeadh 
a choinneáil ar bun sna réigiúin sin agus 
lena gcumhdaítear dreasachtaí féideartha 
chun feirmeoirí a spreagadh le 
comhaontuithe comhpháirteacha a 
dhéanamh maidir le comhtháirgeadh in 
éineacht le haon tograí iomchuí.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Réasúnú

Caithfear faireachán a dhéanamh fós ar an margadh bainne, agus ba cheart ceanglais i dtaca 
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le tuairisciú a thabhairt cothrom le dáta.
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NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena 
mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 
1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus 
do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur 
i láthair, lipéadú agus cosaint tásc geografach i ndáil le táirgí fíona 
cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don 
talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 
229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar 
na n-oileán beag Aeigéach.
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