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Síneadh ama a chur le húsáid idirthréimhseach a bhaint as bealaí eile 
seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá bhforáiltear i gCód 
Custaim an Aontais ***I
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Márta 2019 ar an togra le haghaidh 
rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 
Uimh. 952/2013 maidir le síneadh ama a chur le húsáid idirthréimhseach a bhaint as 
bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá bhforáiltear i gCód 
Custaim an Aontais (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an 
gComhairle (COM(2018)0085),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagail 33 agus 207 den Chonradh ar 
Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do 
Pharlaimint na hEorpa (C8-0097/2018),

– ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

– ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 
69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir 
dar dáta an 14 Feabhra 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a 
fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais 
Eorpaigh,

– ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint 
an Tomhaltóra (A8-0342/2018),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh 
seo;

2. ag formheas an ráitis chomhpháirtigh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle atá i 
gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh in 



éineacht leis an ngníomh reachtach críochnaitheach;

3. ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar 
i sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh in éineacht leis an ngníomh reachtach 
críochnaitheach;

4. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má 
dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go 
substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige é a thogra 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.



P8_TC1-COD(2018)0040

Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 
chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le síneadh ama a chur le húsáid 
idirthréimhseach a bhaint as bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí 
leictreonacha dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn 
seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2019/632.)



IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

Fáiltíonn Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle roimh Thuarascáil Speisialta 

Uimh. 26/2018 ó Chúirt Iniúchóirí na hEorpa dar teideal ‘Sraith moilleanna i gcórais TF 

chustaim: cad a chuaigh amú?’ agus tuarascálacha ábhartha eile i réimse an chustaim, lenar 

tugadh forléargas níos fearr do na comhreachtóirí ar cad is cúis leis na moilleanna i gcur chun 

feidhme na gcóras TF is gá chun feabhas a chur ar oibríochtaí custaim san AE.

Measann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle go mbeadh aon iniúchadh amach anseo ó 

Chúirt Iniúchóirí na hEorpa ina ndéanfaí measúnú ar na tuarascálacha arna n-ullmhú ag an 

gCoimisiún ar bhonn Airteagal 278a de Chód Custaim an Aontais ina rannchuidiú dearfach 

leis na hiarrachtaí tuilleadh moilleanna a sheachaint.

Iarrann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit 

lánaird a thabhairt ar na hiniúchtaí sin.



Ráiteas ón gCoimisiún

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú a rinne Parlaimint na hEorpa agus an 

Chomhairle maidir leis an moladh go gcuirfí síneadh ama leis an sprioc-am maidir le húsáid 

idirthréimhseach a bhaint as bealaí eile seachas na teicnící próiseála sonraí leictreonacha dá 

bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais. 

Aithníonn an Coimisiún an ráiteas comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle ina luaitear gurbh fhéidir go mbeadh tionchar dearfach ag aon obair a dhéanfaidh 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa i dtaca leis na tuarascálacha arna n-ullmhú ag an gCoimisiún ar 

bhonn Airteagal 278a de Chód Custaim an Aontais maidir le moilleanna breise a sheachaint.

I gcás ina gcinnfidh an Chúirt Iniúchóirí measúnú a dhéanamh ar thuarascálacha an 

Choimisiúin,  rachaidh an Coimisiún, mar a cheanglaítear le hAirteagal 287(3) den Chonradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, i mbun comhar iomlán le Cúirt Iniúchóirí na hEorpa agus 

tabharfaidh sé aird iomlán ar na torthaí sin.


