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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 a mholtar sa 
dréachtghníomh.)

Leasuithe ar dhréachtghníomh

Tá na leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa leagtha 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 líne agus sa dara líne den cheanntásc a ghabhann le gach leasú, 
sonraítear an chuid ábhartha den dréachtghníomh atá á breithniú. Má 
bhaineann leasú le gníomh atá cheana ann agus go bhfuil sé i gceist é a leasú 
le 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 le Parlaimint na hEorpa a leasú.

Leasuithe ó Parlaimint na hEorpa i bhfoirm téacs comhdhlúite

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

ar an togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don Fhrainc ráta 
laghdaithe i leith cánacha indíreacha áirithe a chur i bhfeidhm ar an rum ‘traidisiúnta’ 
a tháirgtear i nGuadalúip, Guáin na Fraince, Martinique agus La Réunion
(COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS))

(Nós imeachta reachtach speisialta – comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

– ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an gComhairle (COM(2020)0332),

– ag féachaint d’Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá 
bhun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle leis an bParlaimint (C9-0217/2020),

– ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhorbairt Réigiúnach (A9-0156/2020),

1. ag formheas an togra ón gCoimisiún;

2. á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt don Pharlaimint má tá sé ar intinn aici 
imeacht ón téacs a d’fhormheas an Pharlaimint;

3. á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle leis an bParlaimint arís má tá sé ar intinn 
aici an téacs a d’fhormheas an Pharlaimint a leasú go substaintiúil;

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

A. Cúlra dlíthiúil

Le hAirteagal 349 CFAE, ceadaítear maoluithe ó rialacha AE sna réigiúin is forimeallaí, chun 
cúiteamh páirteach a dhéanamh ar réimse mór srianta atá buan agus ann in éineacht a 
dhéanann difear dá bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta. Leis an togra seo, cuirtear bearta 
sonracha i bhfeidhm i réimse an chánachais ar rum ar feadh thréimhse an chéad Chreata 
Airgeadais Ilbhliantúil eile, i.e. 2021-2027.

B. Raon feidhme an mhaolaithe cánach

Le hAirteagail 1 agus 3 den chinneadh atá beartaithe, bheadh an Fhrainc in ann an dleacht 
mháil agus an ranníocaíocht slándála sóisialta ar an rum ‘traidisiúnta’ a tháirgtear i 
nGuadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, agus La Réunion, agus a dhíoltar i mórthír na 
Fraince, a laghdú 50 % i gcomparáid leis an ngnáthráta. Tá an maolú sin ann i bhfoirmeacha 
éagsúla ó 1923 i leith, chun an tionscal alcóil áitiúil a chúiteamh go páirteach as na costais 
táirgthe níos airde. Is iad iargúltacht, oileánachas, beagmhéid agus topagrafaíocht agus aeráid 
achrannach na réigiún Francach is forimeallaí, maille lena spleáchas eacnamaíoch ar bheagán 
táirgí, is cúis leis an míbhuntáiste iomaíochta faoina mbíonn oibreoirí eacnamíochta, go 
háirithe an slabhra luacha cána-siúcra-rum, a chuireann srian mór ar a bhforbairt 
eacnamaíoch.

C. Sainmhíniú ar an mbiotáille a chumhdaítear

Sainmhínítear an rum a chumhdaítear leis an maolú in Airteagal 2: ní mór neart alcóil 40 % ar 
a laghad a bheith ag an rum, agus ní mór an cána siúcra a úsáidtear mar chomhábhar amh a 
bheith de thionscnamh áitiúil. Ar an gcúis sin, níl feidhm ag an maolú ach maidir leis na 
ceithre réigiún is forimeallaí atá ainmnithe. Ní tháirgeann Mayotte agus Saint-Martin aon 
chána siúcra agus ní tháirgeann siad aon rum dá bhrí sin. In Airteagal 3, leagtar síos freisin 
cuóta bliantúil le haghaidh na huastáirgeachta a fhéadfaidh leas a bhaint as an maolú.

D. Tuairisciú

Cuireann an cinneadh oibleagáid ar an bhFrainc tuairisciú a dhéanamh ar chur chun feidhme 
agus tionchar an mhaolaithe.

E. Measúnú an rapóirtéara

Measann an rapóirtéir go bhfuil údar cuí leis an maolú sin ó na rialacha cánachais i ngeall ar a 
raon feidhme fíortheoranta, agus i ngeall ar na deacrachtaí eacnamaíocha a bhaineann go 
dlúth leis an táirgeadh sna réigiúin is forimeallaí, agus go gcomhlíonann sé go hiomlán 
Airteagal 349. Dá bhrí sin, molann sé gur cheart don Pharlaimint an cinneadh beartaithe seo a 
fhormheas gan leasú, faoin nós imeachta simplithe a leagtar amach i Riail 52(1) de na 
Rialacha Nós Imeachta.
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NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal Togra le haghaidh cinneadh ón gComhairle lena n-údaraítear don 
Fhrainc ráta laghdaithe cánacha indíreacha áirithe a chur i bhfeidhm ar 
an rum ‘traidisiúnta’ a tháirgtear i nGuadalúip, Guáin na Fraince, 
Martinique agus La Réunion

Tagairtí COM(2020)0332 – C9-0217/2020 – 2020/0150(CNS)
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leis an bParlaimint

4.8.2020
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REGI
14.9.2020

Rapóirtéirí
       Dáta an cheapacháin

Younous 
Omarjee
17.8.2020

Nós Imeachta simplithe - dáta an 
chinnidh

7.9.2020
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Dáta don chur síos 18.9.2020


