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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia 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
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 
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.

(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 
agus aeráide na limistéar talmhaíochta, 
foraoiseachta agus tuaithe i gcomhréir le 
Clár Oibre 2030 le haghaidh Forbairt 
Inbhuanaithe agus Comhaontú Pháras 
maidir leis an Athrú Aeráide, 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.

Réasúnú

De réir Airteagal 208 CFAE, ní mór do AE cuspóirí a bhaineann le comhair um fhorbairt a 
chur san áireamh i mbeartais ábhartha uile.  Is iad príomhchuspóirí chomhar um fhorbairt 
an Aontais ná forbairt talmhaíochta a éascú sna tíortha is lú forbairt agus slándáil 
dhomhanda bia a fheabhsú. Imríonn CBT tionchar ar thrádáil talmhaíochta go háirithe. Tá sé 
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ina cheanglas ag prionsabal an Chomhtháthaithe Beartas ar mhaithe le Forbairt go gcuirfear 
na hiarmhairtí ionchasacha ar mhargaí talmhaíochta áitiúla agus ar tháirgeoirí áitiúla i 
dtíortha i mbéal forbartha san áireamh, go ndéanfar faireachán orthu agus go ndéanfar iad a 
sheachaint, nuair is féidir.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(1a) Is é an toradh a bhíonn ar 
fhorbairt chomhaontuithe trádála ná, ar 
thaobh amháin de, iomaíocht mhéadaithe 
i gcomhair táirgeoirí talmhaíochta go 
hidirnáisiúnta, agus ag an am céanna, ar 
an taobh eile de, osclaítear 
peirspictíochtaí nua dóibh. Chun 
iomaíocht chóir a choinneáil agus chun 
cómhalartacht i dtrádáil idirnáisiúnta a 
áirithiú, ní mór don Aontas Eorpach 
caighdeáin táirgthe a fhorfheidhmiú i 
gcomhréir leis na caighdeáin sin a 
bunaíodh dá tháirgeoirí féin, go háirithe i 
dtaca le gnóthaí comhshaoil agus sláinte, 
faoi réir na cómhalartachta.

Leasú 3

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, 
ní chuirfidh bearta arna ndéanamh faoin 
Rialachán seo isteach ar acmhainneacht 
táirgeachta bia agus ar shlándáil 
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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 gcuirfear cuspóirí forbartha san áireamh i ngach 
beartas AE, ar dócha go ndéanfaidís difear do thíortha i mbéal forbartha. 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 gcuirfear tionchar ar mhargaí talmhaíochta áitiúla agus ar 
tháirgeoirí áitiúla i dtíortha i mbéal forbartha san áireamh, go ndéanfar faireachán orthu 
agus go ndéanfar iad a sheachaint, nuair is féidir.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Chun a chur ar chumas na 
dtáirgeoirí cineálacha fíniúna a úsáid a 
bheidh in oiriúint níos fearr do na 
hathruithe ar dhálaí aeráide agus ar mó a 
bhfriotaíocht in aghaidh galair, ba chóir 
foráil a dhéanamh lena gceadófaí táirgí a 
dhéanamh ní hé amháin as sonrúcháin 
tionscnaimh de na cineálacha fíniúna a 
bhaineann le Vitis vinifera ach freisin as 
sonrúcháin tionscnaimh de bhunús 
crosála Vitis vinifera le speicis eile den 
ghéineas Vitis.

(10) Chun a chur ar chumas na 
dtáirgeoirí cineálacha fíniúna a úsáid a 
bheidh in oiriúint níos fearr do na 
hathruithe ar dhálaí aeráide agus ar mó a 
bhfriotaíocht in aghaidh galair, ba cheart 
foráil a dhéanamh lena gceadófaí táirgí a 
dhéanamh ní hé amháin as sonrúcháin 
tionscnaimh de na cineálacha fíniúna a 
bhaineann le Vitis vinifera ach freisin as 
speicis eile den ghéinis Vitis, chomh maith 
le sin as sonrúcháin tionscnaimh de 
bhunús crosála Vitis vinifera le speicis 
eile den ghéineas Vitis.

Réasúnú

Níl aon údar bailí chun cineálacha nach Vitis vinifera iad a eisiamh as tairbhe a bhaint as 
ainmniúcháin tionscnaimh. Déantar cineálacha iomráiteacha amhail ‘Uhudler’ nó 
‘fragolino’ a shaothrú de ghnáth i réigiúin shonracha san Eoraip, ina bhfuil siad daingnithe 
go láidir sna cultúir áitiúla agus baineann tábhacht shocheacnamaíoch leo. Ba cheart na 
cineálacha sin a chosaint i gcoinne aon fhoirm de mhíleithreasú trí bhíthin sonraíochtaí 
cruinn táirgthe, agus is éard a bheadh mar thairbhe bhreise air sin ná go n-áiritheofar 
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caighdeáin ardcháilíochta.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(12) Ba chóir an sainmhíniú ar an rud 
is sonrúchán tionscnaimh ann a thabhairt 
chun comhréire leis an sainmhíniú a 
dhéantar air sa Chomhaontú maidir le 
Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla 
a bhaineann le Trádáil12 (‘Comhaontú 
TRIPS’), arna fhormheas le 
Cinneadh 94/800/EC13 ón gComhairle, 
agus go háirithe ba chóir é a thabhairt 
chun comhréire le hAirteagal 22(1) de, is 
é sin é a bheith sa chaoi go dtabharfadh 
an t-ainm tásc ar an réigiún nó ar an áit 
áirithe inar tionscnaíodh an táirge.

scriosta

__________________
12 Babhta Uragua den Chaibidlíocht 
Iltaobhach Trádála (1986–1994) – 
Iarscríbhinn 1 – Iarscríbhinn 1C – 
Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta 
Maoine Intleachtúla a bhaineann le 
Trádáil (an Eagraíocht Dhomhanda 
Trádála) ( IO L 336, 23.12.1994, 
lch. 214).
13 Cinneadh 94/800/CE ón gComhairle an 
22 Nollaig 1994 i ndáil le hábhair laistigh 
dá inniúlacht, maidir le comhaontuithe ar 
thángthas orthu faoi Bhabhta Uragua de 
chaibidlíochtaí iltaobhacha trádála 
(1986–1994) a thabhairt chun críche thar 
ceann an Chomhphobail Eorpaigh (1986–
1994) (IO L 336, 23.12.1994, lch. 1).

Réasúnú

Ós rud é gur ghlacamar sainmhíniú ar shonrúchán tionscnaimh dá bhforáiltear i 
gComhaontú Liospóin, ní mheastar go bhfuil an aithris seo iomchuí mar déantar tagairt inti 
do shainmhíniú eile ar shonrúchán tionscnaimh dá bhforáiltear sa Chomhaontú maidir le 
gnéithe de chearta maoine intleachtúla a bhaineann le trádáil (TRIPS).
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19a) Chun dóthain faisnéise do 
thomhaltóirí á áirithiú, bheadh sé 
iomchuí an dearbhú cothaithe agus liosta 
na gcomhábhar a bhunú i Rialachán 
1169/2011 mar shonraí éigeantacha i 
gcomhair lipéadú agus cur i láthair fíona.

Réasúnú

Ar mhaithe le soiléireacht agus le comhsheasmhacht, bheadh sé níos fearr faisnéis 
chothúcháin agus comhábhair fíona a rialú sa rialachán maidir le faisnéis bhia do 
thomhaltóirí (AE 1169/2011).

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21a) A luaithe a bhunóidh an 
Coimisiún rialacha comhchoiteanna i 
gcomhair lipéadú comhábhair agus 
luachanna cothúcháin do dheochanna 
alcólacha, mar a leagtar amach in 
Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 
1169/2011 agus sa Tuarascáil ón 
gCoimisiún COM (2017) 58, ba cheart go 
mbeadh faisnéis maidir leis na 
comhábhair agus luachanna cothúcháin 
ar lipéad gach táirge fíniúna.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 27
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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 easpórtála 
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 beartais don fhorbairt 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.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 31 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(31a) Ina thuarascáil ó Mhárta 2017 
maidir le liosta na gcomhábhar agus 
dearbhú maidir le cothú a bheith go 
héigeantach ar lipéid dheochanna 
alcólacha, luaigh an Coimisiún nár aithin 
sé aon fhorais oibiachtúla a thabharfadh 
údar le faisnéis maidir le comhábhair 
agus faisnéis chothúcháin gan a bheith 
ann agus d’iarr sé ar an tionscal togra 
féin-rialaitheach a bhfuil mar aidhm leis 
faisnéis maidir le comhábhair agus cothú 
gach deoch alcólach a chur ar fáil a 
fhorbairt laistigh de bhliain. Chun 
leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí a 
áirithiú, ba cheart go n-áiritheoidh an cur 
chuige féin-rialaitheach, ar a laghad, go 
gcuirtear na comhábhair agus faisnéis 
chothúcháin ar fáil ar an lipéad agus go 
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gcomhlíonann faisnéis den sórt sin le 
coinníollacha maidir le 'Faisnéis 
Shaorálach Bhia' mar a leagtar amach i 
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011. Ba 
cheart don Choimisiún measúnú a 
dhéanamh ar na tograí ón tionscal agus 
tuarascáil a fhoilsiú, a mbeidh, más 
iomchuí, togra reachtach ag gabháil léi, 
le díolúintí iomchuí do 
mhicreatháirgeoirí.

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) cuirtear isteach an tAirteagal seo a 
leanas:
“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 fhormheastar 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; rannchuideoidh siad le baint 
amach ghealltanais an Aontais maidir leis 
an athrú aeráide a mhaolú.”

Réasúnú

De réir Airteagal 208 CFAE, ní mór go gcuirfear cuspóirí forbartha san áireamh i ngach 
beartas AE, ar dócha go ndéanfaidís difear do thíortha i mbéal forbartha. Is iad 
príomhchuspóirí chomhar um fhorbairt an Aontais ná forbairt talmhaíochta a éascú i dtíortha 
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is mbéal forbartha agus slándáil dhomhanda bia a fheabhsú. Bíonn éifeachtaí seachtracha ag 
baint le beartas talmhaíochta AE a imríonn tionchar ar thrádáil talmhaíochta go háirithe. Tá 
sé ina cheanglas ag prionsabal PCD go ndéanfar faireachán ar na hiarmhairtí ionchasacha 
ar mhargaí talmhaíochta áitiúla agus ar tháirgeoirí áitiúla i dtíortha i mbéal forbartha agus, 
go ndéanfaí iad a sheachaint, nuair is féidir.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 63 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Cuirfidh na Ballstáit ar fáil, gach 
bliain, údaruithe le haghaidh plandálacha 
nua a bheidh de réir ceann amháin díobh 
seo a leanas:

1. Cuirfidh na Ballstáit ar fáil, gach 
bliain, údaruithe le haghaidh plandálacha 
nua i gcomhair táirgeadh fíona a bheidh 
de réir ceann amháin díobh seo a leanas:

Réasúnú

Baineann údaruithe i gcomhair plandálacha le cineálacha fíonchaora atá beartaithe do 
tháirgeadh fíona, ní úsáideacha eile amhail sú fíonchaor.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 63 – mír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) 1 % den achar iomlán dá gcríocha a 
bheidh plandáilte faoi fhíniúnacha, agus an 
t-achar sin arna thomhas ar an 31 Iúil an 
bhliain roimhe sin; nó

(a) 1 % den achar iomlán dá gcríocha a 
bheidh plandáilte faoi fhíniúnacha i 
gcomhair táirgeadh fíona, agus an t-achar 
sin arna thomhas ar an 31 Iúil an bhliain 
roimhe sin; nó

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5



AD\1175401GA.docx 11/33 PE630.373v02-00

GA

Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 63 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) 1 % de achar arb é a bheidh ann an 
t-achar dá gcríocha a bheidh plandáilte faoi 
fhíniúnacha agus an t-achar sin arna 
thomhas ar an 31 Iúil an bhliain roimhe sin, 
agus iomlán an achair arna chumhdach ag 
na cearta plandála a dheonaítear do 
tháirgeoirí ina gcríocha i gcomhréir le 
hAirteagal 85h, le hAirteagal 85i nó le 
hAirteagal 85k de Rialachán (CE) 
Uimh. 1234/2007 agus a raibh fáil air le 
haghaidh údaruithe ar an 1 Eanáir 2016, 
mar a thagraítear dó in Airteagal 68 den 
Rialachán seo.;

(b) 1% de achar arb é a bheidh ann an 
t-achar dá gcríocha a bheidh plandáilte faoi 
fhíniúnacha i gcomhair táirgeadh fíona 
agus an t-achar sin arna thomhas ar an 31 
Iúil an bhliain roimhe sin, agus iomlán an 
achair arna chumhdach ag na cearta 
plandála a dheonaítear do tháirgeoirí ina 
gcríocha i gcomhréir le hAirteagal 85h, le 
hAirteagal 85i nó le hAirteagal 85k de 
Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 agus a 
raibh fáil air le haghaidh údaruithe ar an 
1 Eanáir 2016, mar a thagraítear dó in 
Airteagal 68 den Rialachán seo.;

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 64 – mír 2 – pointe b

An téacs atá ann Leasú

(5a) ‘In Airteagal 64, mír 2, cuirtear an 
méid seo a leanas in ionad phointe b:

(b) limistéir ina rannchuidíonn 
fíonghoirt leis an gcomhshaol a chaomhnú;

"(b) limistéir ina rannchuidíonn na 
fíonghoirt le caomhnú an chomhshaoil nó 
le caomhnú acmhainní géiniteacha na 
gcineál fíniúna;"

Réasúnú

Ba cheart caomhnú acmhainní géiniteacha a chur san áireamh mar chritéar air ar féidir 
údaruithe a dheonú, má sháraíonn iarratais incháilithe i mbliain áirithe an t-achar atá ar fáil 
do phlanduithe nua.

Leasú 15
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 81 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

'2. Faoi réir mhír 3, déanfaidh na 
Ballstáit aicmiú ar na cineálacha fíonchaor 
a fhéadfar a phlandú, a athphlandú nó a 
bheangú ina gcríocha chun críocha táirgthe 
fíona.

'2. Faoi réir mhír 3, déanfaidh na 
Ballstáit aicmiú ar na cineálacha fíonchaor 
a fhéadfar a phlandú, a athphlandú nó a 
bheangú ina gcríocha chun críocha táirgthe 
fíona. 

Féadfaidh na Ballstáit an t-aicmiú a 
dhéanamh ar na cineálacha fíonchaor nuair: 

Féadfaidh na Ballstáit an t-aicmiú a 
dhéanamh ar na cineálacha fíonchaor nuair:

(a) is cineálacha iad a bhaineann le 
ceann de na speicis Vitis vinifera nó Vitis 
Labrusca; nó 

(a) is cineál é a bhaineann leis an 
speiceas Vitis vinifera; nó 

(b) is cineálacha iad a fhaightear trí na 
speicis Vitis vinifera, Vitis Labrusca a 
chrosáil le speicis eile den ghéineas Vitis.

(b) eascraíonn an cineál lena 
mbaineann trí na speicis Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca a chrosáil le speicis eile den 
ghéineas Vitis. 

I gcás ina scriosfar cineál fíonchaor ón 
aicmiú dá dtagraítear sa chéad fhomhír, 
déanfar an cineál sin a ghrafadh amach 
laistigh de 15 bliana ó thráth an scriosta 
sin.';

I gcás ina scriosfar cineál fíonchaor ón 
aicmiú dá dtagraítear sa chéad fhomhír, 
déanfar an cineál sin a ghrafadh amach 
laistigh de 15 bliana ó thráth an scriosta 
sin.;

De mhaolú ar an dara fomhír, féadfaidh 
na Ballstáit údarú a thabhairt 
d’athphlandáil Vitis Labrusca i 
bhfíonghoirt stairiúla atá ann cheana ar 
choinníoll nach méadófar an t-achar 
talaimh faoi fhíniúnacha de Vitis 
Labrusca atá ann cheana.’;

Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 8 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 92 – mír 1

An téacs atá ann Leasú

(8a) In Airteagal 92, leasaítear mír 1 
mar a leanas:

"1. Beidh feidhm ag rialacha a bhaineann 
le sonrúcháin tionscnaimh, tásca 
geografacha agus téarmaí traidisiúnta atá 
leagtha síos sa Roinn seo maidir leis na 

"1. Beidh feidhm ag rialacha a bhaineann 
le sonrúcháin tionscnaimh, tásca 
geografacha agus téarmaí traidisiúnta atá 
leagtha síos sa Roinn seo maidir leis na 
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táirgí dá dtagraítear i míreanna 1, 3 go 6, 8, 
9, 11, 15 agus 16 de Chuid II 
d’Iarscríbhinn VII amháin.”

táirgí dá dtagraítear i míreanna 1, 3 go 6, 8, 
9, 11, 15 agus 16 de Chuid II 
d’Iarscríbhinn VII amháin.”

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 93 – mír 1 – pointe a – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) ciallaíonn ‘sonrúchán tionscnaimh’ 
ainm a dhéanann sainaithint ar tháirge, 
dá dtagraítear in Airteagal 92(1):

(a) ciallaíonn “sonrúchán tionscnaimh” 
ainm réigiúin, ainm áite faoi leith nó i 
gcásanna eisceachtúla a bhfuil call cuí 
leo, ainm tíre, a úsáidtear le cur síos a 
dhéanamh ar tháirge dá dtagraítear in 
Airteagal 92(1) a chomhlíonann na 
ceanglais seo a leanas:

Réasúnú

Is éard is aidhm leis an leasú ná aisghabháil an chur chuige ghinearálta den sainmhíniú 
reatha trí aird a dhíriú ar an bhfíric go bhfuil fíon PDO bunaithe ar ainm réigiúin nó ar ainm 
áit faoi leith agus is dlúthchuid de choincheap PDO é iad na gnéithe daonna. Coinníonn an 
leasú bailí an togra chun úsáid chineálacha i gcomhair táirgthe fíonta PDO a dhéanamh 
solúbtha.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9 – pointe a
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 93 – mír 1 – pointe a – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) ar timpeallacht gheografach ar leith 
gona gnéithe dúchasacha nádúrtha, agus 
más iomchuí sin, gona gnéithe daonna, is 
cúis, go bunúsach nó go heisiach, lena 
cháilíocht nó lena shaintréithe;

(i) ar timpeallacht gheografach ar leith 
gona gnéithe dúchasacha nádúrtha agus 
gona gnéithe daonna, is cúis, go bunúsach 
nó go heisiach, lena cháilíocht nó lena 
shaintréithe;
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 11
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 96 – mír 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Féadfaidh an Coimisiún, nuair is 
cuí, gníomhartha cur chun feidhme a 
ghlacadh chun scrúdú an iarratais dá 
dtagraítear in Airteagal 97(2) a fhionraí 
go dtí go mbeidh breithniú déanta ag cúirt 
náisiúnta nó ag comhlacht náisiúnta eile i 
dtaca le dúshlán a tugadh faoi iarratas ar 
chosaint ar iarratas é a ndearna an 
Ballstát a chinneadh ina leith gur 
chomhlíon sé na ceanglais i nós imeachta 
náisiúnta um réamhrialú i gcomhréir le 
mír 5.

scriosta

Glacfar na gníomhartha cur chun 
feidhme sin gan an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 229(2) nó (3) a 
chur i bhfeidhm.’;

Réasúnú

Leis an leasú, feictear leis an togra ón gCoimisiún a dhiúltú, ar thogra é a bheadh mar 
thoradh air córas na PDOanna/GInna a bheith bunaithe níos mó ar chúirteanna agus 
d'fhéadfadh sé bac a chur ar an gcóras ar fad an t-am atá dhíth i gcomhair imeachtaí 
breithiúnacha. Sa bhreis ar éiginnteacht dhlíthiúil a chruthú d’oibreoirí, tagann sé sin salach 
ar an bprionsabal nach bhfuil éifeacht fionraíochta ag caingne le haghaidh neamhniú roimh 
chúirteanna nó cúirteanna Eorpacha.

Leasú 20
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe a a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 119 – mír 1 – pointe g a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) I mír 1, cuirtear isteach an pointe 
seo a leanas:
“(g a) dearbhú cothúcháin, nach féidir 
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leis dul níos faide ná an meánluach 
fuinnimh amháin;”

Leasú 21
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe a b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 119 – mír 1 – pointe g b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ab) I mír 1, cuirtear isteach an pointe 
seo a leanas:
“(gb) Ní mór do tháirgí fíniúna dí-
alcólaithe ina bhfuil níos lú ná 1.2 % 
alcóil de réir toirte, i gcomhréir le 
hAirteagal 9 de Rialachán (AE) Uimh. 
1169/2011 maidir le foráil fhaisnéis bhia 
do thomhaltóirí, an fhaisnéis éigeantach a 
bheith acu ar an lipéad.”

Leasú 22
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 18 – pointe b a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 119 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ba) cuirtear an mhír seo a leanas 
isteach:
“4a. Beidh an luach fuinnimh ná:
(a) léirithe le huimhreacha agus 
focail nó comharthaí;
(b) déanfar é a ríomh trí úsáid a 
bhaint as an bhfachtóir coinbhéartachta 
atá liostaithe in Iarscríbhinn XIV a 
ghabhann le Rialachán (AE) 1169/2011 
maidir le faisnéis bhia a sholáthar do 
thomhaltóirí;
(c) léirithe an 100ml. Sa bhreis air 
sin, féadfaidh é a léiriú an aonad 
tomhaltais, a aithneoidh an tomhaltóir go 
héasca, ar choinníoll go ndéantar an t-
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aonad a bhaintear feidhm as a 
chainníochtú ar an lipéad agus go 
sonrófar líon na n-aonad atá sa phacáiste.
(d) luachanna meánacha bunaithe ar:
(i) Anailís an táirgeora ar an bhfíon; 
nó
(ii) Ríomh ó shonraí atá bunaithe 
agus a ghlactar leo go coiteann ar 
bunaíodh iad ar luachanna meánacha 
fíonta samplacha agus tréitheacha.”

Leasú 23
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 20 – pointe a a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 122 – mír 1 – pointe b – pointe v a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) i mír 1, cuirtear isteach an pointe 
seo a leanas:
“(va) forálacha maidir le léiriú na 
faisnéise cothúcháin agus ar ríomh an 
luacha fuinnimh;”

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 149 – mír 2 – pointe c

An téacs atá ann Leasú

(22a) In Airteagal 149, mír 2, leasaítear 
pointe c mar seo a leanas:

(c) ar choinníoll, i gcás eagraíochta 
áirithe táirgeoirí, go gcomhlíontar na 
coinníollacha uile seo a leanas: (i) nach mó 
ná 3.5 % de tháirgeadh iomlán an Aontais 
toirt an bhainne amh a chumhdófar leis an 
gcaibidlíocht sin,

“(c) ar choinníoll, i gcás eagraíochta 
áirithe táirgeoirí, go gcomhlíontar na 
coinníollacha uile seo a leanas: (i) nach mó 
ná 7,5 % de tháirgeadh iomlán an Aontais 
toirt an bhainne amh a chumhdófar leis an 
gcaibidlíocht sin

(ii) maidir le toirt an bhainne amh a 
chumhdófar leis an gcaibidlíocht sin a 

(ii) maidir le toirt an bhainne amh a 
chumhdófar leis an gcaibidlíocht sin a 
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tháirgtear in aon Bhallstát ar leith, nach mó 
ná 33 % de tháirgeadh náisiúnta iomlán an 
Bhallstáit sin í, agus

tháirgtear in aon Bhallstát ar leith, nach mó 
ná 45 % de tháirgeadh náisiúnta iomlán an 
Bhallstáit sin í, agus

(iii) maidir le toirt an bhainne amh a 
chumhdófar leis an gcaibidlíocht sin a 
sheachadtar in aon Bhallstát ar leith, ní mó 
ná 33 % de tháirgeadh náisiúnta iomlán an 
Bhallstáit sin í;

(iii) maidir le toirt an bhainne amh a 
chumhdófar leis an gcaibidlíocht sin a 
sheachadtar in aon Bhallstát ar leith, ní mó 
ná 45 % de tháirgeadh náisiúnta iomlán an 
Bhallstáit sin í;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Réasúnú

Níl oibreoirí atá ar chéim níos airde sa slabhra soláthair faoi réir srianta ar chomhchruinniú 
atá chomh dian sin, agus in a lán Ballstát/réimse, tá comhchruinniú suntasach ann de 
phróiseálaithe, mar shampla. Dá bharr sin, ba cheart go mbeadh eagraíochtaí táirgeoirí in 
ann céatadán níos mó den táirgeadh a chomhthiomsú, chun tuilleadh nirt a thabhairt dóibh i 
gcaibidlíocht chonarthach.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 149 – mír 2 – pointe d

An téacs atá ann Leasú

(22b) In Airteagal 149, mír 2, scriostar 
pointe d.

(d) ar choinníoll nach bhfuil na 
feirmeoirí i dtrácht ina gcomhaltaí 
d'eagraíocht táirgeoirí ar bith eile a 
dhéanann caibidlíocht ar na conarthaí sin 
ar son na bhfeirmeoirí freisin; mar sin 
féin, féadfaidh na Ballstáit maolú ar an 
gcoinníoll sin i gcásanna a bhfuil údar 
cuí leo más rud é go bhfuil dhá aonad 
táirgeachta shainiúla lonnaithe i limistéir 
gheografacha éagsúla

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Réasúnú

Níor cheart na féidearthachtaí a dtáirgeacht a chomhthiomsú i gcaibidlíocht chonarthach a 
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chrosadh ar bhaill d'eagraíochtaí táirgeoirí.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 149 – mír 2 – pointe e

An téacs atá ann Leasú

(22c) In Airteagal 149, mír 2, scriostar 
pointe e.

(e) ar choinníoll nach mbeidh an 
bainne amh cumhdaithe ag aon 
oibleagáid chun seachadta a eascróidh ó 
chomhaltas an fheirmeora i 
gcomharchumann i gcomhréir leis na 
coinníollacha a leagtar amach i 
reachtanna an chomharchumainn nó sna 
rialacha agus sna cinntí dá bhforáiltear 
sna reachtanna sin nó a chinneann 
uathu; agus

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=EN)

Réasúnú

Déanann baill de chomharchumainn sciar shuntasach de tháirgeadh bainne san Aontas a 
sheachadadh chuig a gcomharchumainn. Níor cheart na féidearthachtaí a dtáirgeacht a 
chomhthiomsú i gcaibidlíocht chonarthach a chrosadh ar bhaill de chomharchumainn.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 d (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 152 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22d) in Airteagal 152, cuirtear an mhír 
seo a leanas isteach:
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“(1a) Féadfaidh eagraíocht táirgeoirí a 
aithnítear faoi mhír 1 den Airteagal seo 
táirgeacht a phleanáil, barrfheabhas a 
chur ar na costais táirgthe agus conarthaí 
a chur ar an margadh agus a chaibidil 
chun táirgí talmhaíochta a sholáthar, thar 
ceann a comhaltaí dá dtáirgeacht iomlán 
nó do chuid dá dtáirgeacht.”

Réasúnú

Is deacair na comhaontuithe, na cleachtais, agus na cinntí a thagann faoi mhisin agus faoi 
chuspóirí eagraíochtaí tairgeoirí arna sainiú ag an reachtóir i gComheagrú na Margaí 
Talmhaíochta, mar a mheabhraigh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpach i gcás cúirte 
“Endives” maidir le rialacha iomaíochta a chur i bhfeidhm. Eascraíonn an díolúine sin as an 
ngá atá le comhlíonadh na gcúraimí arna gcur ar phríomhghníomhaithe na n-eagraíochtaí 
idirchraoibhe ag an reachtóir. Níl an tagairt d’Airteagal 101(1) den Chonradh ábhartha a 
thuilleadh. Tá an leasú seo agus an leasú ar Airteagal 206, an chéad fhomhír, comhlántach.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 e (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 152 – mír 1 – pointe c – pointe vii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22e) in Airteagal 152, mír 1, pointe c, 
cuirtear an pointe seo a leanas isteach:
“(viia) tionscnaimh a fhorbairt a 
spreagann luachshocrú sheachtháirgí 
agus sreafaí iarmharaigh;”

Réasúnú

Chun an geilleagar ciorclach a chur chun cinn, ba cheart iarrachtaí a dhéanamh, ní hamháin 
chun seachtháirgí agus dramhaíl a bhainistiú agus a laghdú, ach freisin chun bealaí 
nuálacha a lorg chun luach a fháil ar sheachtháirgí agus ar dhramhaíl.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 f (nua)
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Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 157 – mír 1 – pointe c – pointe vii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22f) in Airteagal 157, mír 1, pointe c, 
cuirtear an pointe seo a leanas isteach:
“(viia) an fhaisnéis a sholáthar agus 
taighde a dhéanamh atá riachtanach 
chun an táirgeadh agus, i gcás inarb 
infheidhme, an phróiseáil agus an margú, 
a nuachóiriú, a chuíchóiriú, a fheabhsú 
agus a choigeartú, i dtreo táirgí atá níos 
oiriúnaí do riachtanais an mhargaidh 
agus do roghanna tomhaltóirí agus a 
bhfuil siad ag súil leis, go háirithe i dtaca 
le cáilíocht an táirge, lena n-áirítear 
airíonna sonracha tháirgí le sonrúchán 
tionscnaimh faoi chosaint nó tásc 
geografach faoi chosaint, agus cosaint an 
chomhshaoil; an fhaisnéis a sholáthar 
agus taighde a dhéanamh atá riachtanach 
chun an táirgeadh agus, i gcás inarb 
infheidhme, an phróiseáil agus an margú, 
a nuachóiriú, a chuíchóiriú, a fheabhsú 
agus a choigeartú, i dtreo táirgí atá níos 
oiriúnaí do riachtanais an mhargaidh 
agus do roghanna tomhaltóirí agus a 
bhfuil siad ag súil leis, go háirithe i dtaca 
le cáilíocht an táirge, lena n-áirítear 
airíonna sonracha tháirgí le sonrúchán 
tionscnaimh faoi chosaint nó tásc 
geografach faoi chosaint, agus cosaint an 
chomhshaoil, na haeráide agus leas 
ainmhithe;

Réasúnú

Níos mó agus níos mó, bíonn tomhaltóirí freisin ag súil le go ndéanfaidh táirgeoirí iarrachtaí 
leanúnacha chun leas ainmhithe a fheabhsú agus chun athrú aeráide a chosc agus a mhaolú 
(e.g. iarrachtaí chun astaíochtaí CO2 a laghdú). Leis seo, ceartaítear an t-easnamh sa liosta.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 g (nua)
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Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 157 – mír 1 – pointe c – pointe vii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22g) in Airteagal 157, mír 1, pointe c, 
cuirtear an pointe seo a leanas isteach:
“(xiva)clásail chaighdeánacha a bhunú i 
gcomhair cúiteamh cóir ar na costais 
arna dtabhú ag feirmeoirí as ucht 
ceanglais sheachbhreithiúnacha i dtaca le 
leas ainmhithe, le sláinte ainmhithe, leis 
an gcomhshaol agus leis an aeráid, lena 
n-áirítear modhanna conas na costais sin 
a ríomh, a chomhlíonadh;”

Réasúnú

I theannta clásail chaighdeánacha maidir le comhroinnt luacha féadfaidh eagraíochtaí 
idirchraoibhe clásail chaighdeánacha a bhunú freisin a sholáthraíonn tuilleadh míreanna 
sonracha i dtaca le hábhar chonarthaí caighdeánacha reatha chun cúiteamh cuí a áirithiú, 
lena n-áirítear conas cúiteamh réasúnta a ríomh do chostais bhreise a bhaineann le táirgí a 
dhéanamh a chomhlíonann ceanglais sheachbhreithiúnacha i dtaca le leas ainmhithe, le 
sláinte ainmhithe, leis an gcomhshaol agus leis an aeráid.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 h (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 157 – mír 1 – pointe c – pointe xiv b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22h) in Airteagal 157, mír 1, pointe c, 
cuirtear an pointe seo a leanas isteach:
“(xivb) tionscnaimh a fhorbairt a 
spreagann luachshocrú sheachtháirgí 
agus sreafaí iarmharaigh;”

Réasúnú

Chun an geilleagar ciorclach a chur chun cinn, ba cheart iarrachtaí breise a dhéanamh agus 
iad a dhéanamh indéanta, ní hamháin chun seachtháirgí agus dramhaíl a bhainistiú agus a 
laghdú, ach freisin chun bealaí nuálacha a lorg chun luach a fháil ar sheachtháirgí agus ar 
dhramhaíl.
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Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 i (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 164 –mír 4 – pointe c a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22i) in Airteagal 164, mír 4, cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach:
“(ca) conarthaí agus clásail 
chaighdeánacha, comhroinnt an luacha 
go háirithe, atá ag luí le rialacha an 
Aontais a tharraingt suas”

Réasúnú

Is é cuspóir an leasaithe seo ná chun ligean d’eagraíochtaí idirchraoibhe a iarradh go 
ndéanfaí clásail chaighdeánacha maidir le comhroinnt luacha agus clásail chaighdeánacha 
maidir le cúiteamh cuí a shíneadh chun tuilleadh trédhearcachta i gcaidrimh chonarthacha 
laistigh d'earnálacha a áirithiú.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 22 j (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Airteagal 188 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(22j) I gCaibidil III, cuirtear isteach an 
tAirteagal seo a leanas:

“Airteagal 188a
Ní féidir táirgí talmhaíochta agus táirgí 
agraibhia a allmhairiú ó thríú tíortha ach 
amháin má chomhlíonann siad 
caighdeáin agus oibleagáidí táirgthe i 
gcomhréir leo siúd arna nglacadh, go 
háirithe i réimsí an chomhshaoil agus i 
réimse na cosanta sláinte, do na táirgí 
céanna arna mbaint san Aontas nó a 
próiseáladh ó tháirgí den sórt sin. 
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Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme a ghlacadh lena leagtar 
síos rialacha na comhréireachta is 
infheidhme ar oibreoirí i dtaca le 
hallmhairí, ag cur san áireamh 
comhaontuithe cómhalartacha le tríú 
tíortha. Déanfar na gníomhartha cur 
chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir 
leis an nós imeachta scrúdúcháin dá 
dtagraítear in Airteagal 229(2). ”

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn VII – Cuid II – pointe 18 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Féadfar an téarma ‘dí-alcólaithe’ a 
úsáid i dteannta ainm na dtáirgí fíniúna dá 
dtagraítear i bpointe 1 agus i bpointí 4 go 
9, i gcás táirgí ar fíor an méid seo fúthu:

(18) Is éard is ciall le ‘fíon dí-
alcólaithe’ nó “(a bhfuil ainm na catagóire 
táirgí fíniúna a baineadh feidhm as chun é 
a tháirgeadh roimhe) dí-alcólaithe” ná 
táirge a:

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn IV – Cuid II – pointe 18 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) táirge é a fuarthas ó fhíon den 
chineál a shainítear i bpointe 1, ó fhíon 
súilíneach den chineál a shainítear i 
bpointe 4, ó fhíon súilíneach ardcháilíochta 
den chineál a shainítear i bpointe 5, ó 
fhíon súilíneach cumhraithe den chineál a 
shainítear i bpointe 6, ó fhíon súilíneach 
aeraithe den chineál a shainítear i bpointe 
7, ó fhíon leath-shúilíneach den chineál a 
shainítear i bpointe 8, nó ó ó fhíon leath-
shúilíneach aeraithe den chineál a 

(a) nach bhfuil faoi chosaint ag tásc 
geografach (GI) agus a fhaightear ó fhíon, 
ó fhíon nua atá fós ag coipeadh, ó fhíon 
licéir, ó fhíon cúrach, ó fhíon súilíneach ar 
ardchaighdeán,ó fhíon súilíneach 
cumhraithe ar ardchaighdeán, ó fhíon 
súilíneach aeraithe, ó fhíon 
leathshúilíneach, ó fhíon leathshúilíneach 
aeraithe, ó fhíon ó fhíonchaora rísínithe, 
nó ó fhíon ó fhíonchaora ró-aibí;
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shainítear i bpointe 9;

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú na táirgí nuálacha sin a áireamh i gComheagrú na Margaí 
mar chatagóir nua, chun méid áirithe solúbthachta a cheadú nuair a bheidh rialacha níos 
mionsonraithe á bhforbairt maidir lena sainmhíniú, a léiriú agus leis na próisis táirgthe 
údaraithe.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn IV – Cuid II – pointe 18 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) táirge é a ndearnadh cóiriú dí-
alcólúcháin air i gcomhréir leis na próisis a 
shonraítear i Roinn E de Chuid I 
d’Iarscríbhinn VIII; agus

(b) táirge é a ndearnadh cóiriú dí-
alcólúcháin air i gcomhréir leis na 
coinníollacha a shonraítear i Roinn E de 
Chuid I d’Iarscríbhinn VIII; agus

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn VII – Cuid II – pointe 19 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(19) Féadfar an téarma ‘páirt-dhí-
alcólaithe’ a úsáid i dteannta ainm na 
dtáirgí fíniúna dá dtagraítear i bpointe 1 
agus i bpointí 4 go 9, i gcás táirgí ar fíor 
an méid seo fúthu:

(19) Is éard is ciall le ‘fíon páirt dí-
alcólaithe’ nó“ (a bhfuil ainm na catagóire 
táirgí fíniúna a baineadh feidhm as chun é 
a tháirgeadh roimhe) páirt dí-alcólaithe” 
ná táirge a:

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn IV – Cuid II – pointe 19 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) táirge é a fuarthas ó fhíon den 
chineál a shainítear i bpointe 1, ó fhíon 
súilíneach den chineál a shainítear i 
bpointe 4, ó fhíon súilíneach ardcháilíochta 
den chineál a shainítear i bpointe 5, ó 
fhíon súilíneach cumhraithe den chineál a 
shainítear i bpointe 6, ó fhíon súilíneach 
aeraithe den chineál a shainítear i bpointe 
7, ó fhíon leath-shúilíneach den chineál a 
shainítear i bpointe 8, nó ó ó fhíon leath-
shúilíneach aeraithe den chineál a 
shainítear i bpointe 9;

(a) nach bhfuil faoi chosaint ag tásc 
geografach (GI) agus a fhaightear ó fhíon, 
ó fhíon nua atá fós ag coipeadh, ó fhíon 
licéir, ó fhíon cúrach, ó fhíon súilíneach ar 
ardchaighdeán,ó fhíon súilíneach 
cumhraithe ar ardchaighdeán, ó fhíon 
súilíneach aeraithe, ó fhíon 
leathshúilíneach, ó fhíon leathshúilíneach 
aeraithe, ó fhíon ó fhíonchaora rísínithe, 
nó ó fhíon ó fhíonchaora ró-aibí;

Réasúnú

Tá sé mar aidhm leis an leasú na táirgí nuálacha sin a áireamh i gComheagrú na Margaí 
mar chatagóir nua, chun méid áirithe solúbthachta a cheadú nuair a bheidh rialacha níos 
mionsonraithe á bhforbairt maidir lena sainmhíniú, a léiriú agus leis na próisis táirgthe 
údaraithe.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 32
Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013
Iarscríbhinn IV – Cuid II – pointe 19 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) táirge é a ndearnadh cóiriú dí-
alcólúcháin air i gcomhréir leis na próisis a 
shonraítear i Roinn E de Chuid I 
d’Iarscríbhinn VIII; agus

(b) táirge é a ndearnadh cóiriú dí-
alcólúcháin air i gcomhréir leis na 
coinníollacha a shonraítear i Roinn E de 
Chuid I d’Iarscríbhinn VIII; agus

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 3 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 3 –mír 1 – pointe c a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3a) in Airteagal 3, mír 1, cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach:
"(ca) táirgí fíona cumhraithe dí-
alcólaithe:”

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 3 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 3 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3b) in Airteagal 3, cuirtear isteach an 
mhír seo a leanas:
"4a. Is é is táirge fíona cumhraithe dí-
alcólaithe:
(a) faighte faoi na coinníollacha a 
shonraítear i mír, 2, mír 3 agus mír 4;
(b) a rinneadh cóireáil uirthi chun an 
t-alcól inti a bhaint aisti;
(c) nach lú ná 0,5% toirte a neart 
alcóil iarbhír de réir toirte.”

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 3 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 4 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3c) in Airteagal 4, cuirtear isteach an 
mhír seo a leanas:
"4a. Beidh feidhm ag na cleachtais 
fíoneolaíocha arna sainmhíniú i 
Rialachán (AE) Uimh. 606/2009 ón 
gCoimisiún ar tháirgí fíona cumhraithe”.
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Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 4 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 5 – mír 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4a) in Airteagal 5, cuirtear isteach an 
mhír nua seo a leanas:
"5a. Nuair atá táirgí fíona cumhraithe 
le honnmhairiú, féadfaidh na Ballstáit 
ainmníochtaí díolacháin a cheadú cé is 
moite dóibh siúd a leagtar amach in 
Iarscríbhinn II, más rud é go bhfuil na 
hainmníochtaí díolacháin sin de dhíth ar 
reachtaíocht na tríú tíre faoi thrácht. 
Féadfaidh na sonraí sin a bheith i 
dteangacha eile cé is moite de theangacha 
oifigiúla an Aontais.”

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 4 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 5 – mír 5 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4b) in Airteagal 5, cuirtear isteach an 
mhír seo a leanas: 
"5b. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 33 
chun Iarscríbhinn II a ghabhann leis an 
Rialachán seo a leasú chun forbairt 
theicniúil, forbairtí eolaíocha agus 
forbairtí sa mhargadh, sláinte tomhaltóirí 
nó an gá atá ag tomhaltóirí d’fhaisnéis a 
chur san áireamh.” 

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 3 – pointe 4 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4c) in Airteagal 6, mír 3, cuirtear an 
pointe seo a leanas isteach: 
"3a. Féadfaidh bliain an fhíona a 
bheith ar lipéid tháirgí ar choinníoll gurb 
ionann an táirge fíniúna agus 75% ar a 
laghad den toirt iomlán agus gur 
baineadh 85% ar a laghad de na caora 
fíniúna a baineadh feidhm astu chun na 
táirgí sin a dhéanamh sa bhliain faoi 
thrácht." 

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 4 d (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal 7 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4d) Cuirtear isteach Airteagal 7a nua:
“Airteagal 7a

An liosta comhábhar
1. Sonrófar liosta comhábhair na 
dtáirgí fíona cumhraithe ar an lipéad nó 
ar bhealaí eile seachas ar an bpacáiste nó 
ar an lipéad.
2. Nuair a chuirtear an liosta 
comhábhar ar fáil ar bhealaí eile seachas 
ar an bpacáiste nó ar an lipéad, beidh sé 
éasca rochtain a fháil ar an fhaisnéis 
agus beidh sí sonrach, agus deighlfear í ó 
ábhar margaíochta don fhíon.
3. Léireofar comhábhair de réir a n-
ainm sonrach. Ba cheart caitheamh leis 
an bhfíon bunúsach mar bhuntháirge 
aonair. Mar thoradh air sin, níor cheart é 
a bheith riachtanach a chomhábhair a 
liostú.
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4. Tabharfar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 33 
chun tuilleadh sonrú a dhéanamh ar na 
rialacha maidir le léiriú liosta 
comhábhair tháirgí fíona cumhraithe.”

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 7 a (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Airteagal I – mír 1 – pointe a – pointe iii a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7a) in Iarscríbhinn I, mír 1, pointe a, 
cuirtear an pointe iiia seo a leanas leis:
“ (iiia) Deochanna biotáilleacha (ní 
bhfuil níos mó ná 1% den chainníocht 
fhoriomlán).” 

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 7 b (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Iarscríbhinn II – Roinn B – pointe 8

An téacs atá ann Leasú

(7b) i Roinn B d’Iarscríbhinn II, 
cuirtear an méid seo a leanas in ionad 
phointe 8:

(8) Glühwein "(8) Glühwein

Deoch chumhraithe de bhunadh fíona Deoch chumhraithe de bhunadh fíona

– a fhaightear ó fhíon dearg nó ó fhíon bán 
amháin,

– a fhaightear ó fhíon dearg agus/nó ó 
fhíon bán amháin,

– atá blaistithe le cainéal agus/nó le clóibh 
den chuid is mó,

– atá blaistithe le cainéal agus/nó le clóibh 
den chuid is mó,

– a bhfuil neart alcóil iarbhír de réir toirte 
nach lú ná 7 % toirte inti.

– a bhfuil neart alcóil iarbhír de réir toirte 
nach lú ná 7 % toirte inti.

Gan dochar do na cainníochtaí uisce a thig 
as cur i bhfeidhm Iarscríbhinn I, pointe 2, 

Gan dochar do na cainníochtaí uisce a thig 
as cur i bhfeidhm Iarscríbhinn I, pointe 2, 
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tá cosc ar uisce a chur léi. tá cosc ar uisce a chur léi.

I gcás ina bhfuil sí ullmhaithe le fíon bán, 
ní foláir focail lena léirítear fíon bán, ar nós 
an fhocail “bán”, a chur mar fhorlíonadh 
leis an ainmníocht díolacháin “Glühwein”.

I gcás ina bhfuil sí ullmhaithe le fíon bán, 
ní foláir focail lena léirítear fíon bán, ar nós 
an fhocail “bán”, a chur mar fhorlíonadh 
leis an ainmníocht díolacháin 
“Glühwein”."

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – pointe 7 c (nua)
Rialachán (AE) Uimh. 251/2014
Iarscríbhinn II – roinn C a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7c) In Iarscríbhinn II cuirtear roinn 
nua léi:
"Ca. TÁIRGÍ FÍONA CUMHRAITHE 
DÍ-ALCÓLAITHE 
(1) Táirge fíona cumhraithe dí-
alcólaithe nó (ainm an táirge fhíona 
chumhraithe a bhaintear feidhm as dá 
tháirgeadh) dí-alcólaithe" Táirgí a 
chomhlíonann an sainmhíniú a leagtar 
amach in Airteagal 3(5)."

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Féadfaidh fíonta a cuireadh ar an 
margadh nó a cuireadh lipéid orthu sular 
cuireadh na forálacha ábhartha chun 
feidhme agus nach gcomhlíonann na 
sonraíochtaí sa Rialachán seo a mhargú 
go dtí go n-ídítear na stoic.

Réasúnú

Baineann an leasú seo le lipéadú fíonta roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin nua, go 
háirithe an chuid den rialachán a bhaineann le hoibleagáidí nua lipéadaithe.
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Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh feidhm ag Airteagal 119, mír 1, 
pointe i, Airteagal 119, mír 4, agus 
Airteagal 122, mír 1, pointe b, pointe vi, [5 
bliana] tar éis foilsiú an Rialacháin seo.
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NÓS IMEACHTA – COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 
gComhairle lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena 
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