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LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile ar an gCoiste 
um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na 
leasuithe seo a leanas a chur san áireamh: 

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Tá éagothroime ann faoi láthair i 
dtaca le feidhmíocht rialaithe custaim ag na 
Ballstáit. Is éard is cúis leis an éagothroime 
sin difríochtaí ar bhonn tíreolaíoch idir na 
Ballstáit, agus difríochtaí idir a n-
acmhainneacht agus acmhainní féin. An 
cumas atá sna Ballstáit freagra a thabhairt 
ar dhúshláin ar toradh iad ar shamhlacha 
domhanda gnó agus slabhraí soláthair atá 
ag forbairt i rith an ama, ní ar an ngné 
dhaonna amháin a bhíonn sé ag brath, ach 
ar threalamh rialaithe custaim atá nua-
aimseartha agus iontaofa a bheith ar fáil 
freisin. Dá bhrí sin, is gné thábhachtach é 
trealamh rialaithe custaim coibhéiseach a 
sholáthar i dtaca le dul i ngleic leis an 
éagothroime atá ann faoi láthair. Cuirfidh 
sé feabhas ar choibhéis i bhfeidhmíocht 
rialuithe custaim ar fud na mBallstát, agus 
seachnófar atreorú sreafaí earraí i dtreo na 
bpointí is laige ar an gcaoi sin.

(2) Tá éagothroime ann faoi láthair i 
dtaca le feidhmíocht rialaithe custaim ag na 
Ballstáit. Is éard is cúis leis an éagothroime 
sin difríochtaí ar bhonn tíreolaíoch idir na 
Ballstáit, agus difríochtaí idir a n-
acmhainneacht agus acmhainní féin. An 
cumas atá ag na Ballstáit freagra a 
thabhairt ar dhúshláin ar toradh iad ar 
shamhlacha domhanda gnó agus slabhraí 
soláthair atá ag forbairt i gcónaí, ní ar an 
ngné dhaonna amháin a bhíonn sé ag brath, 
ach ar threalamh rialaithe custaim atá nua-
aimseartha agus iontaofa a bheith ar fáil 
freisin, lena bhféidir digitiú na rialuithe 
agus na n-iniúchtaí a áirithiú. Dá bhrí sin, 
is gné thábhachtach é trealamh rialaithe 
custaim coibhéiseach a sholáthar i dtaca le 
dul i ngleic leis an éagothroime atá ann 
faoi láthair. Cuirfidh sé feabhas ar 
choibhéis i bhfeidhmíocht rialuithe custaim 
ar fud na mBallstát, agus seachnófar 
atreorú sreafaí earraí i dtreo na bpointí is 
laige ar an gcaoi sin.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Ós rud é go bhfuil údaráis chustaim 
na mBallstát ag glacadh líon níos mó 

(7) Ós rud é go bhfuil údaráis chustaim 
na mBallstát ag glacadh líon níos mó 
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cúraimí orthu féin, lena gcuimsítear, go 
minic, réimse na slándála agus cúraimí a 
dhéantar ag an teorainn sheachtrach, ba 
cheart aghaidh a thabhairt ar choibhéis a 
áirithiú i rialú ag teorainneacha agus rialú 
custaim ag na teorainneacha seachtracha trí 
thacaíocht airgeadais leordhóthanach ón 
Aontas a chur ar fáil do na Ballstáit. Tá sé 
chomh tábhachtach céanna comhar 
idirghníomhaireachtaí a chur chun cinn ag 
teorainneacha an Aontais maidir le 
rialuithe earraí agus rialuithe daoine i 
measc údaráis náisiúnta gach Ballstáit atá 
freagrach as rialú ag teorainneacha nó as 
cúraimí eile a dhéantar ag an teorainn.

cúraimí orthu féin, lena gcuimsítear, go 
minic, réimse na slándála agus cúraimí a 
dhéantar ag an teorainn sheachtrach, ba 
cheart aghaidh a thabhairt ar choibhéis a 
áirithiú i rialú ag teorainneacha agus rialú 
custaim ag na teorainneacha seachtracha trí 
thacaíocht airgeadais leordhóthanach ón 
Aontas a chur ar fáil do na Ballstáit. Tá sé 
chomh-tábhachtach céanna comhar 
idirghníomhaireachta a chur chun cinn ag 
teorainneacha an Aontais maidir le 
rialuithe earraí i measc údaráis náisiúnta i 
ngach Ballstát.

Réasúnú

Is é cuspóir an ionstraim ná rialú custaim. Moladh an ionstraim níos ginearálta ar Bhainistiú 
Comhtháite Teorainneacha chun déileáil le saincheisteanna maidir le rialú teorann i dtaca le 
daoine. Leagfar síos na coimircí iomchuí san ionstraim sin maidir le trealamh rialaithe 
teorann a cheannach agus a úsáid ag baint úsáide as an gCiste. Ní cheart go mbeadh 
cuspóirí an dá ionstraim a bheith comhcheangailte ar an gcaoi sin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Bunaítear le Rialachán (AE) 
[2018/XXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle23 clár custaim maidir le 
comhar i réimse an chustaim chun tacú leis 
an aontas custaim agus leis na húdaráis 
chustaim. Chun comhleanúnachas agus 
comhordú cothrománach a choinneáil idir 
gach gníomhaíocht chomhair, is iomchuí 
iad uile a chur chun feidhme faoi aon 
ghníomh dlí agus tacar rialacha amháin. Dá 
bhrí sin, níor cheart tacú ach amháin leis an 
trealamh rialaithe custaim atá incháilithe a 
cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú 
leis an ionstraim seo, agus ba cheart tacú le 
gach gníomhaíocht ghaolmhar eile leis an 
gclár custaim le haghaidh comhar sa 

(13) Bunaítear le Rialachán (AE) 
[2018/XXX] ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle23 clár “Custaim” maidir le 
comhar i réimse an chustaim chun tacú leis 
an aontas custaim agus leis na húdaráis 
chustaim. Chun comhleanúnachas agus 
comhordú cothrománach na ngníomhachtaí 
comhair a choinneáil, is iomchuí iad uile a 
chur chun feidhme faoi aon ghníomh dlí 
agus tacar rialacha amháin. Dá bhrí sin, 
níor cheart tacú ach amháin leis an 
trealamh rialaithe custaim atá incháilithe a 
cheannach, a chothabháil agus a uasghrádú 
leis an ionstraim seo, agus ba cheart tacú le 
gach gníomhaíocht ghaolmhar eile leis an 
gclár custaim le haghaidh comhar sa 
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réimse custaim, amhail gníomhaíochtaí 
comhair chun measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais trealaimh nó ar oiliúint i ndáil 
leis an trealamh lena mbaineann.

réimse custaim, amhail gníomhaíochtaí 
comhair chun measúnú a dhéanamh ar 
riachtanais trealaimh nó ar oiliúint i ndáil 
leis an trealamh lena mbaineann agus 
nósanna imeachta comhchoiteanna 
rialaithe a bhunú.

_________________ _________________

23 COM(2018) 442. 23 COM(2018) 442.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Féadfaidh sé go mbeidh an chuid is 
mó den trealamh rialaithe custaim curtha in 
oiriúint go coibhéiseach nó go 
teagmhasach do rialuithe comhlíontachta a 
bhaineann le reachtaíocht eile, amhail 
forálacha maidir le bainistiú teorainneacha, 
víosaí nó comhar póilíneachta. Ceapadh an 
Ciste um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha, dá bhrí sin, i bhfoirm dhá 
ionstraim chomhlántacha a bhfuil raon 
feidhme ar leith ag an dá cheann acu 
maidir le ceannach trealaimh, ach atá 
comhleanúnach mar sin féin. Ar lámh 
amháin, ní áireofar san ionstraim le 
haghaidh bainistiú teorainneacha agus 
víosaí arna bunú le Rialachán 
[2018/XXX]25 trealamh is féidir a úsáid le 
haghaidh bainistiú teorainneacha agus rialú 
custaim araon. Ar an lámh eile, ní hamháin 
go dtabharfaidh an ionstraim le haghaidh 
tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe 
custaim arna bhunú leis an Rialachán seo 
tacaíocht airgeadais do threalamh agus 
rialú custaim mar phríomhchuspóir ag an 
tacaíocht sin, ach ceadófar fúithi an 
trealamh sin a úsáid freisin chun críocha 
eile amhail rialuithe agus slándáil teorann. 
Cothófar leis an dáileadh ról sin comhar 
idirghníomhaireachta mar ghné den chur 
chuige Eorpach um bainistiú comhtháite 
teorainneacha, dá dtagraítear in Airteagal 

(15) Féadfaidh sé go mbeidh an chuid is 
mó den trealamh rialaithe custaim curtha in 
oiriúint go coibhéiseach nó go 
teagmhasach do rialuithe comhlíontachta a 
bhaineann le reachtaíocht eile, amhail 
forálacha maidir le bainistiú teorainneacha, 
víosaí nó comhar póilíneachta. Ceapadh an 
Ciste um Bainistiú Comhtháite 
Teorainneacha, dá bhrí sin, i bhfoirm dhá 
ionstraim chomhlántacha a bhfuil cuspóirí 
ginearálta comhleanúnacha acu ach a 
bhfuil cuspóirí éagsúla agus sonracha ar 
leith acu maidir le ceannach trealaimh. Ar 
lámh amháin, ní áireofar san ionstraim le 
haghaidh bainistiú teorainneacha agus 
víosaí arna bunú le Rialachán 
[2018/XXX]25 trealamh is féidir a úsáid le 
haghaidh bainistiú teorainneacha agus rialú 
custaim araon. Ar an lámh eile, ní hamháin 
go dtabharfaidh an ionstraim le haghaidh 
tacaíocht airgeadais do threalamh rialaithe 
custaim arna bhunú leis an Rialachán seo 
tacaíocht airgeadais do threalamh agus 
rialú custaim mar phríomhchuspóir ag an 
tacaíocht sin, ach ceadófar fúithi an 
trealamh sin a úsáid freisin chun críocha 
eile amhail rialuithe teorann agus 
sábháilteacht agus slándáil. Cothófar leis 
an dáileadh ról sin comhar 
idirghníomhaireachta mar ghné den chur 
chuige Eorpach um bainistiú comhtháite 
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4(e) de Rialachán (AE) 2016/162426, rud 
lena gcuirfear ar chumas na núdarás 
custaim agus teorann oibriú i gcomhar le 
chéile agus tionchar bhuiséad an Aontais a 
uasmhéadú trí bhíthin chomhroinnt agus 
idir-inoibritheacht an trealaimh rialaithe.

teorainneacha, dá dtagraítear in Airteagal 
4(e) de Rialachán (AE) 2016/162426, rud 
lena gcuirfear ar chumas na n-údarás 
custaim agus teorann oibriú i gcomhar le 
chéile agus tionchar bhuiséad an Aontais a 
uasmhéadú trí bhíthin chomhroinnt agus 
idir-inoibritheacht an trealaimh rialaithe.

__________________ __________________

25 COM(2018) 473. 25 COM(2018) 473.

26 Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán 
Fómhair 2016 maidir leis an nGarda 
Teorann agus Cósta Eorpach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena naisghairtear Rialachán (CE)
Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus 
Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (IO 
L 251, 16.9.2016, lch. 1).

26 Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán 
Fómhair 2016 maidir leis an nGarda 
Teorann agus Cósta Eorpach agus lena 
leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus 
Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle (IO 
L 251, 16.9.2016, lch. 1).

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Mar chuid den Chiste um Bainistiú 
Comhtháite Teorainneacha, tá sé mar 
chuspóir ginearálta leis an Ionstraim 
tacaíocht a thabhairt don aontas custaim 
agus d’údaráis chustaim chun leasanna 
airgeadais agus eacnamaíocha an Aontais 
agus na Ballstáit a chosaint, chun slándáil 
agus sábháilteacht a áirithiú laistigh den 
Aontas agus an tAontas a chosaint ar 
thrádáil éagórach agus neamhdhleathach, 
agus gníomhaíocht ghnó dhlisteanach á 
héascú san am céanna.

1. Mar chuid den Chiste um Bainistiú 
Comhtháite Teorainneacha, tá sé mar 
chuspóir ginearálta leis an Ionstraim 
tacaíocht a thabhairt don aontas custaim 
agus d’údaráis chustaim chun leasanna 
airgeadais agus eacnamaíocha an Aontais 
agus na Ballstáit a chosaint, chun an 
comhar idirghníomhaireachta a chur 
chun cinn ag teorainneacha an Aontais 
maidir le rialuithe ar earraí agus ar 
dhaoine, agus chun an tAontas a chosaint 
ar thrádáil éagórach agus 
neamhdhleathach, agus gníomhaíocht ghnó 
dhlisteanach á héascú san am céanna.
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Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Rannchuideoidh an Ionstraim leis 
an mBainistiú Comhtháite Teorainneacha 
na hEorpa a chur chun feidhme trí 
thacaíocht a thabhairt do chomhar 
idirghníomhaireachta, do chomhroinnt 
agus d’idir-inoibritheacht an trealaimh 
nua a fuarthas tríd an Ionstraim.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Sa mhéid dá dtagraítear i mír 1, 
féadfar speansais maidir le hullmhú, le 
faireachán, le rialú, le hiniúchóireacht, le 
meastóireacht agus le gníomhaíochtaí eile a 
bhaineann le bainistiú na hIonstraime agus 
le meastóireacht a dhéanamh ar bhaint 
amach chuspóirí na hIonstraime a 
chumhdach freisin. Ina theannta sin, 
féadfar speansais a bhaineann le staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaíochtaí 
faisnéise agus cumarsáide a chumhdach sa 
mhéid sin, a fhad a bhaineann siad sin le 
cuspóirí na hIonstraime, mar aon le 
speansais a bhaineann le líonraí 
teicneolaíochta faisnéise arb é is fócas 
dóibh próiseáil agus malartú faisnéise, lena 
náirítear uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha agus cúnamh teicniúil agus 
riaracháin eile a bhfuil gá leo i ndáil le 
bainistiú na hIonstraime.

2. Sa mhéid dá dtagraítear i mír 1, 
féadfar speansais maidir le hullmhú, le 
faireachán, le rialú, le hiniúchóireacht, le 
meastóireacht agus le gníomhaíochtaí eile a 
bhaineann le bainistiú na hIonstraime agus 
le meastóireacht a dhéanamh ar ghnóthú 
chuspóirí na hIonstraime a chumhdach 
freisin. Ina theannta sin, maidir le 
speansais a bhaineann le staidéir, 
cruinnithe saineolaithe, gníomhaireachtaí 
faisnéise agus cumarsáide, féadfar iad a 
chumhdach leis a fhad a bhaineann siad sin 
le cuspóirí sonracha na hIonstraime i 
dtaca leis an gcuspóir ginearálta, mar aon 
le speansais a bhaineann le líonraí 
teicneolaíochta faisnéise arb é is fócas 
dóibh próiseáil agus malartú faisnéise, lena 
n-áirítear uirlisí teicneolaíochta faisnéise 
corparáideacha agus cúnamh eile teicniúil 
agus riaracháin a bhfuil gá leo i ndáil le 
bainistiú na hIonstraime.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Nuair a bhaineann an 
ghníomhaíocht lena bhfuiltear ag tacú le 
trealamh a cheannach nó a uasghrádú, 
cuirfidh an Coimisiún sásra 
comhordúcháin ar bun lena náiritheofar 
éifeachtúlacht agus idir-inoibritheacht idir 
an trealamh uile a cheannaítear le tacaíocht 
ó chláir agus ionstraimí an Aontais.

3. Nuair a bhaineann an 
ghníomhaíocht lena bhfuiltear ag tacú le 
trealamh a cheannach nó a uasghrádú, 
cuirfidh an Coimisiún sásra 
comhordúcháin ar bun lena n-áiritheofar 
éifeachtúlacht agus idir-inoibritheacht idir 
an trealamh uile a cheannaítear le tacaíocht 
ó chláir agus ionstraimí an Aontais, rud 
lena gceadófar comhairliúchán agus 
rannpháirtíocht ghníomhaireachtaí 
ábhartha an Aontais, go háirithe an 
Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda 
Teorann agus Cósta. Leis an sásra 
comhordúcháin áireofar rannpháirtíocht 
agus comhairliúchán na 
Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda 
Teorann agus Cósta chun breisluach an 
Aontais a uasmhéadú i réimse an 
bhainistithe teorainneacha.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Féadfar trealamh rialaithe 
custaim arna mhaoiniú faoin Ionstraim 
seo a úsáid chun críocha atá sa bhreis ar 
rialuithe custaim, lena náirítear i 
gcomhair rialú ar dhaoine chun tacú leis 
na húdaráis maidir le bainistíocht 
náisiúnta teorainneacha agus imscrúdú.

scriosta

Réasúnú

D’fhéadfaí cuspóir na hionstraime sin a leathnú go mór dá mbeadh trealaimh rialaithe 
custaim i ndáiríre trealaimh rialaithe teorann. Moladh an ionstraim níos ginearálta ar 
Bhainistiú Comhtháite Teorainneacha chun na críche sin. Leagfar síos na coimircí iomchuí 
san ionstraim sin maidir le trealamh rialaithe teorann a cheannach agus a úsáid ag baint 
úsáide as an gCiste. Ní cheart go mbeadh cuspóirí an dá ionstraim a bheith comhcheangailte 
ar an gcaoi sin.
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Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 8 – mír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Féadfar a áireamh leis na cúinsí 
eisceachtúla dá dtagraítear i mír 2, 
trealaimh rialaithe custaim nua a 
cheannach agus an trealaimh sin a 
thíolacadh chuig comhthiomsú trealaimh 
theicniúil an Gharda Teorann agus Cósta 
Eorpaigh. Fionnfar inghlacthacht 
trealaimh rialaithe custaim chuig an 
comhthiomsú trealaimh theicniúil i 
gcomhréir le hAirteagal 5(3).

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Cuirfidh an Coimisiún chun 
feidhme gníomhaíochtaí faisnéise agus 
cumarsáide a bhaineann leis an Ionstraim, 
lena gníomhaíochtaí agus lena torthaí. Leis 
na hacmhainní airgeadais arna 
leithdháileadh ar an Ionstraim, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 
3.

2. Déanfaidh an Coimisiún 
gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide 
a bhaineann leis an Ionstraim, lena 
gníomhaíochtaí agus lena torthaí a chur 
chun feidhme chun trédhearcacht a 
áirithiú. Leis na hacmhainní airgeadais 
arna leithdháileadh ar an Ionstraim, 
rannchuideofar le cumarsáid 
chorparáideach thosaíochtaí polaitiúla an 
Aontais freisin, a fhad a bhaineann siad sin 
leis na cuspóirí dá dtagraítear in Airteagal 
3.
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