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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 atá beartaithe sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

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 leis an bParlaimint a leasú.

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

Aibhsítear 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 líne a chur tríd. 
Mar eisceacht air sin, ní aibhsítear athruithe atá go hiomlán teicniúil agus ar 
athruithe iad a rinne an roinn dréachtaithe nuair a bhí an téacs 
críochnaitheach á ullmhú.
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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh Rialachán ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 904/2010 maidir le bearta chun comhar riaracháin a neartú ar mhaithe le calaois 
CBL a chomhrac
(COM(2018)0813 – C9-0016/2019 – 2018/0413(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2018)0813),

– ag féachaint d’Airteagal 113 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-0016/2019),

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus 
Airgeadaíochta (A9-0000/2019),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún arna leasú;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún a thogra a athrú dá réir, i gcomhréir le hAirteagal 293(2) 
den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh;

3. á iarraidh ar an gComhairle a chur in iúl do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici 
imeacht ón téacs atá formheasta ag an bParlaimint;

4. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint athuair má tá sé ar 
intinn aici an togra ón gCoimisiún a leasú go substaintiúil;

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

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2 a) De réir Thuarascáil 
Chríochnaitheach 2019 i gcomhthéacs an 
‘Staidéir agus Tuarascálacha ar an 
mBearna CBL i mBallstáit AE-28’ arna 
hullmhú ag an gCoimisiún, b’ionann an 
bhearna CBL san Aontas, is é sin an 
difríocht atá idir an t-ioncam measta ó 
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CBL agus an méid iarbhír a bailíodh, 
agus EUR 137 mbilliún in 2017, arb 
ionann é agus EUR 267 d’ioncam caillte 
in aghaidh an duine san Aontas. Tá 
difríochtaí móra, áfach, idir na Ballstáit, 
leis na bearnaí CBL ó faoi bhun 0 7 % 
den ioncam measta iomlán i roinnt 
Ballstát go 35 5 % i mBallstáit eile. Is 
cruthúnas é sin ar an ngá atá le tuilleadh 
comhair thrasnáisiúnta chun calaois CBL 
ríomhthráchtála go háirithe a chomhrac 
níos fearr, ach ar bhonn níos ginearálta, 
calaois CBL (lena n-áirítear calaois 
rothlach).

Or. en

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2 b) Ba cheart go bhfabhródh an 
straitéis maidir le comhrac i gcoinne 
calaois CBL i gcomhthreo leis an 
nuachóiriú agus digitiú méadaithe ar an 
ngeilleagar agus an córas CBL a 
dhéanamh chomh simplí agus is féidir do 
ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Dá 
bhrí sin, tá tábhacht ar leith leis go 
leanfadh na Ballstáit de bheith ag 
infheistiú i gcóras bailithe cánach atá á 
threorú ag an teicneolaíocht, go háirithe 
trí scipéid airgid chorparáideacha agus 
córais díolacháin a nascadh le 
tuairisceáin CBL. Ina theannta sin, ba 
cheart do na húdaráis chánach leanúint 
dá n-iarrachtaí ionsar chomhar níos 
dlúithe agus malartú dea-chleachtas, lena 
n-áirítear trí Chruinniú Mullaigh AE 
maidir le Riarachán Cánach (TADEUS), 
líonra de cheannairí na riarachán cánach 
arb aidhm dóibh comhordú níos fearr ar 
an leibhéal straitéiseach idir na 
riaracháin chánacha a chur i gcrích. I 
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ndáil leis sin, ba cheart do na húdaráis 
chánach oibriú ionsar chumarsáid agus 
idir-inoibritheacht éifeachtach idir na 
bunachair sonraí uile a bhaineann le 
hábhair fhioscacha ar leibhéal an 
Aontais. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as 
teicneolaíocht bhlocshlabhra freisin chun 
cosaint níos fearr a thabhairt do shonraí 
pearsanta agus an malartú faisnéise ar 
líne idir na húdaráis chánach a fheabhsú.

Or. en

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Tá sé riachtanach agus 
comhréireach do na soláthraithe seirbhísí 
íocaíochta taifid den fhaisnéis maidir le 
hidirbhearta íocaíochta a choinneáil ar 
feadh tréimhse dhá bhliain chun cuidiú 
leis na Ballstáit calaois CBL 
ríomhthráchtála a chomhrac agus 
calaoiseoirí a bhrath. Is é sin an 
íostréimhse a bhfuil gá leis chun go mbeidh 
ar chumas na mBallstát rialuithe a chur i 
gcrích go héifeachtach agus imscrúdú a 
dhéanamh ar chalaois amhrasta CBL nó 
chun calaois CBL a bhrath, agus tá sé 
comhréireach i bhfianaise mhéid ollmhór 
na faisnéise i dtaca le híocaíochtaí agus a 
híogaireachta ó thaobh cosaint sonraí 
pearsanta de.

(13) Tá sé riachtanach agus 
comhréireach do na soláthraithe seirbhísí 
íocaíochta taifid den fhaisnéis maidir le 
hidirbhearta íocaíochta a choinneáil ar 
feadh tréimhse trí bliana chun cuidiú leis 
na Ballstáit calaois CBL ríomhthráchtála a 
chomhrac agus calaoiseoirí a bhrath. Is é 
sin an íostréimhse a bhfuil gá leis chun go 
mbeidh ar chumas na mBallstát rialuithe a 
chur i gcrích go héifeachtach agus 
imscrúdú a dhéanamh ar chalaois amhrasta 
CBL nó chun calaois CBL a bhrath, agus tá 
sé comhréireach i bhfianaise mhéid 
ollmhór na faisnéise i dtaca le híocaíochtaí 
agus a híogaireachta ó thaobh cosaint 
sonraí pearsanta de.

Or. en

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14 a) Tá an bainistiú ar CESOP mar 
aon leis an anailís ar fhaisnéis 
ríthábhachtach ina chionsiocair le 
cúraimí breise do líonra Eurofisc. Ba 
cheart go scrúdódh tuarascáil bhliantúil 
Eurofisc cibé an bhfuil na hacmhainní 
arna dtiomnú do Eurofisc oiriúnach agus 
leordhóthanach chun an comhar idir na 
Ballstáit a fheabhsú agus calaois CBL a 
chomhrac go héifeachtúil.

Or. en

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

18. Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i 
gcomhréir le mír 1 d’Airteagal 42 de 
Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé 
tuairim uaidh an...17

(18) Chuathas i gcomhairle leis an 
Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí 
(MECS) i gcomhréir le hAirteagal 42(1) de 
Rialachán (AE) 2018/1725 agus thug sé 
tuairim uaidh an...17. Ós rud é gur luach 
bunúsach den Aontas gurb ea cosaint 
sonraí pearsanta, ba cheart dul i 
gcomhairle le MECS maidir le haon 
bheart a dhéanfar de bhun Airteagal 24e 
de Rialachán (AE) Uimh. 904/2010, arna 
leasú leis an Rialachán seo.

__________________ __________________
17 IO C […], […], lch. […]. 17 IO C […], […], lch. […].

Or. en

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe d
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Rialachán (AE) Uimh. 904/2010
Airteagal 24c – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Coinneoidh CESOP an fhaisnéis dá 
dtagraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1 
ar feadh uastréimhse dhá bhliain ó dháta 
éaga na bliana a aistríodh an fhaisnéis 
isteach sa chóras.

2. Coinneoidh CESOP an fhaisnéis dá 
dtagraítear i bpointí (a) go (c) de mhír 1 ar 
feadh uastréimhse cúig bliana ó dháta éaga 
na bliana a aistríodh an fhaisnéis isteach sa 
chóras.

Or. en
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá fás as cuimse ag teacht ar an ríomhthráchtáil le blianta beaga anuas, lena gcuidítear le 
tomhaltóirí earraí agus seirbhísí a cheannach ar líne. Is féidir le tomhaltóirí rogha a dhéanamh 
idir soláthraithe, táirgí agus brandaí éagsúla. Is féidir leo freisin íocaíocht a dhéanamh ar líne 
ar a gcuid ríomhairí nó ar a gcuid guthán cliste i dtimpeallacht iontaofa gan gá corraí. Tá 
athruithe déanta ag na soláthraithe ar a samhlacha gnó chun leas a bhaint as an ríomhthráchtáil 
agus díolann siad a gcuid táirgí le tomhaltóirí ar fud an domhain gan gá le láithreacht 
fhisiciúil mhiondíola. Mar sin féin, déanann gnólachtaí calaoiseacha dúshaothrú ar an deis sin 
chomh maith, ar mhaithe le buntáiste míchuí a ghnóthú sa mhargadh trína n-oibleagáidí CBL 
a neamhchomhlíonadh.

De réir an Choimisiúin, is ionann an bhearna CBL san Aontas faoi láthair, (an difríocht atá 
idir an t-ioncam measta ó CBL agus an méid iarbhír a bailíodh) agus € 137 mbilliún, arb é atá 
ann € 267 d’ioncam caillte in aghaidh an duine san Aontas. Tá difríochtaí móra, áfach, idir 
Ballstáit AE, leis na bearnaí CBL ó faoi bhun 0 7 % den ioncam measta iomlán i roinnt 
Ballstát go 35 5 % i mBallstáit eile. Is cruthúnas é sin ar an ngá atá le tuilleadh comhair 
thrasnáisiúnta chun calaois CBL ríomhthráchtála go háirithe a chomhrac níos fearr, ach ar 
bhonn níos ginearálta, calaois CBL (lena n-áirítear calaois rothlach).

Baineann an togra seo leis an bhfaisnéis ábhartha i dtaca le híocaíochtaí CBL a tharchur agus 
a mhalartú go héigeantach idir údaráis CBL. Tá dlúthbhaint ag an togra leis an togra lena 
ndéantar ceanglais áirithe a thabhairt isteach do soláthraithe seirbhísí íocaíochta (COM 
2018/812). Leagtar síos leis an togra rialacha do na Ballstáit maidir leis na taifid arna gcur ar 
fáil go leictreonach ag soláthraithe seirbhísí íocaíochta a bhailiú ar bhealach comhchuibhithe. 
Thairis sin, leagtar síos ann córas nua lárnach leictreonach le haghaidh an fhaisnéis íocaíochta 
a stóráil ann agus chun tuilleadh próiseála a dhéanamh ar an bhfaisnéis sin ag oifigigh 
frithchalaoise sna Ballstáit faoi chuimsiú líonra Eurofisc. 

Tacaíonn an Rapóirtéir go hiomlán leis an togra ón gCoimisiún agus déanann sí roinnt 
leasuithe a mholadh, go háirithe chun a áirithiú go mbeidh an comhrac i gcoinne calaois CBL 
níos éifeachtaí. Tarraingíonn an Rapóirtéir aird freisin ar an ngá atá lena mheasúnú cibé ar 
cheart ardán malartaithe airgeadra fhíorúil a áireamh i raon feidhme an togra.

Ina theannta sin, measann an Rapóirtéir nach mór go bhfabhródh an straitéis maidir le 
comhrac i gcoinne calaois CBL i gcomhthreo leis an nuachóiriú agus digitiú méadaithe atá 
tagtha ar an ngeilleagar atá againn agus an córas CBL a dhéanamh chomh simplí agus is féidir 
do ghnólachtaí agus do shaoránaigh. Iarrann an Rapóirtéir, dá bhrí sin, ar na Ballstáit leanúint 
de bheith ag infheistiú i gcóras bailithe cánach atá á threorú ag an teicneolaíocht. I ndáil leis 
sin, measann sí go bhféadfaí úsáid a bhaint as teicneolaíocht bhlocshlabhra freisin chun 
cosaint níos fearr a thabhairt do shonraí pearsanta agus an malartú faisnéise ar líne idir na 
húdaráis chánach a fheabhsú.


