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LEASUITHE 001-008 
ón gCoiste um Iascach

Tuarascáil
Nuno Melo A9-0182/2022
Ionradh na Rúise ar an Úcráin: Bearta géarchéime sna hearnálacha iascaigh agus 
dobharshaothraithe

Togra le haghaidh rialacháin (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(2) Ba cheart go mbeifí in ann, dá bhrí 
sin, leis an gCiste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunaítear le Rialachán 
(AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle3, tacú le bearta 
sonracha chun éifeachtaí na míshocrachta 
sa mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe de 
dheasca ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin a mhaolú. Ba cheart na bearta sin 
cúiteamh airgeadais a áireamh 
d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta agus do 
chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a 
stórálann táirgí iascaigh nó 
dobharshaothraithe i gcomhréir le 
hAirteagail 30 agus 31 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle4, agus cúiteamh 
airgeadais d’oibreoirí na hearnála iascaigh 
agus dobharshaothraithe as an ioncam a 
bhfuil siad dá uireasa, agus as aon chostas 

(2) Ba cheart go mbeifí in ann, dá bhrí 
sin, leis an gCiste Eorpach Muirí agus 
Iascaigh (CEMI) a bhunaítear le Rialachán 
(AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na 
hEorpa agus ón gComhairle3, tacú le bearta 
sonracha chun éifeachtaí na míshocrachta 
sa mhargadh ar an slabhra soláthair táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe de 
dheasca ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin a mhaolú. Ba cheart do na bearta 
sin cúiteamh airgeadais a áireamh 
d’eagraíochtaí táirgeoirí aitheanta agus do 
chomhlachais eagraíochtaí táirgeoirí a 
stórálann táirgí iascaigh nó 
dobharshaothraithe i gcomhréir le 
hAirteagail 30 agus 31 de Rialachán (AE) 
Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle4, agus cúiteamh 
airgeadais d’oibreoirí na hearnála iascaigh 
agus dobharshaothraithe, lena n-áirítear 
earnáil na próiseála, as an ioncam a bhfuil 
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breise a thabhaigh siad mar thoradh ar an 
míshocracht sa mhargadh de dheasca ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin agus a 
éifeachtaí ar an slabhra soláthar táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe. Ba 
cheart caiteachas ar oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi na bearta sin a 
bheith incháilithe ón 24 Feabhra 2022 ar 
aghaidh, an dáta a cuireadh tús le hionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin.

siad dá uireasa, agus as aon chostas breise 
a thabhaigh siad mar thoradh ar an 
míshocracht sa mhargadh de dheasca ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin agus a 
éifeachtaí ar an slabhra soláthar táirgí 
iascaigh agus dobharshaothraithe. Ba 
cheart caiteachas ar oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi na bearta sin a 
bheith incháilithe ón 24 Feabhra 2022 ar 
aghaidh, an dáta a cuireadh tús le hionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin.

__________________ __________________
3 Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena 
n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, 
lch. 1).

3 Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena 
n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón 
gComhairle, Rialachán (CE) 
Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, 
Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón 
gComhairle agus Rialachán (AE) 
Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa 
agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, 
lch. 1).

4 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialacháin (CE) Uimh. 1184/2006 agus 
(CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle 
agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 ón gComhairle (IO L 354, 
28.12.2013, lch. 1).

4 Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na 
margaí i dtáirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe, lena leasaítear 
Rialacháin (CE) Uimh. 1184/2006 agus 
(CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle 
agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) 
Uimh. 104/2000 ón gComhairle (IO L 354, 
28.12.2013, lch. 1).

Réasúnú

Ní foláir do CEMI athruithe ar chláir oibríochtúla a bhaineann leis an tacaíocht atá leagtha 
síos in Airteagal 48 a cheadú. Rinne go leor oibreoirí dobharshaothraithe 'pleananna 
infheistíochta táirgiúla; a chur isteach lena bhformheas (roimh an ionradh) agus le linn an 
phróisis cur chun feidhme agus i ngeall ar an gcogadh, thabhaigh siad costais bhreise (ó 15 
%-40 %). Tá a lán oibreoirí ag streachailt le hinfheistíochtaí táirgiúla ar tugadh formheas 
ina leith a chur i gcrích, rud a fhágfaidh go mbeidh laghdú ar chur chun feidhme chistí 
CEMI.
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) Ina theannta sin, ba cheart CEMI a 
bheith in ann tacú le cúiteamh airgeadais as 
an scor sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta i gcás ina gcuireann ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin slándáil na 
n-oibríochtaí iascaireachta i mbaol. Ba 
cheart an scor sealadach sin a thosú ón 24 
Feabhra 2022 ar aghaidh, an dáta a 
cuireadh tús le hionsaí míleata na Rúise ar 
an Úcráin.

(3) Ina theannta sin, ba cheart do CEMI 
a bheith in ann tacú le cúiteamh airgeadais 
as an scor sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta i gcás ina gcuireann ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin slándáil na 
n-oibríochtaí iascaireachta i mbaol nó i 
gcás ina gcuireann a thionchar bac ar 
inmharthanacht eacnamaíoch na n-
oibríochtaí iascaireachta. Ba cheart an 
scor sealadach sin a thosú ón 24 Feabhra 
2022 ar aghaidh, an dáta a cuireadh tús le 
hionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4) I bhfianaise iarmhairtí móra 
socheacnamaíocha na míshocrachta sa 
mhargadh le haghaidh an tslabhra 
soláthair táirgí iascaigh agus 
dobharshaothraithe i ngeall ar ionsaí 
míleata na Rúise ar an Úcráin, ba cheart é 
a bheith indéanta tacú leis an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí 
iascaireachta atá ann mar thoradh ar 
ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin trí 
ráta cómhaoinithe uasta 75 % den 
chaiteachas poiblí incháilithe.

(4) Ba cheart go bhféadfaí tacú leis an 
dá bheart sin le huasráta cómhaoinithe 
75 % den chaiteachas poiblí incháilithe.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8a) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit 
cuspóir an Rialacháin seo, eadhon 
tionchar ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin ar earnáil an iascaigh agus an 
dobharshaothraithe a mhaolú, a ghnóthú 
go leordhóthanach agus, de bharr 
fhairsinge agus éifeachtaí na 
gníomhaíochta atá beartaithe, gur fearr is 
féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an 
Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a 
ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na 
coimhdeachta a leagtar amach in 
Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach (‘CAE’). I gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta a leagtar 
amach san Airteagal sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun an cuspóir sin a ghnóthú.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 3
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) i gcás ina dtarlaíonn an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
idir an 1 Feabhra agus an 31 Nollaig 2020 
mar thoradh ar ráig COVID-19, lena n-
áirítear é sin a bheith amhlaidh le haghaidh 
soithí a oibríonn faoi chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh inbhuanaithe, nó 
i gcás ina dtarlaíonn sé ón 24 Feabhra 2022 
ar aghaidh de dheasca ionsaí míleata na 
Rúise ar an Úcráin, a chuireann slándáil na 
ngníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol.

(d) i gcás ina dtarlaíonn an scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
idir an 1 Feabhra agus an 31 Nollaig 2020 
mar thoradh ar ráig COVID-19, lena n-
áirítear é sin a bheith amhlaidh i gcás soithí 
a oibríonn faoi chomhaontú 
comhpháirtíochta iascaigh Inbhuanaithe, 
nó i gcás ina dtarlaíonn sé ón 24 Feabhra 
2022 ar aghaidh de dheasca ionsaí míleata 
na Rúise ar an Úcráin, a chuireann slándáil 
na ngníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol 
nó a chuireann bac ar inmharthanacht 
eacnamaíoch na n-oibríochtaí 
iascaireachta.



PE733.812/ 5

GA

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4 – an chuid réamhráiteach
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe b – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. In Airteagal 33(1), cuirtear an méid 
seo a leanas in ionad an dara fomhír de 
phointe (d):

scriosta

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 33 – mír 1 – pointe b – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 
65(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 
agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír de, 
beidh caiteachas le haghaidh oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi phointe (d) den 
chéad fhomhír den mhír seo incháilithe ón 
1 Feabhra 2020 ar aghaidh más toradh na 
hoibríochtaí ar ráig COVID-19 nó, ón 24 
Feabhra 2022 ar aghaidh, más toradh ar 
ionsaí míleata na Rúise ar an Úcráin iad, a 
chuireann slándáil na ngníomhaíochtaí 
iascaireachta i mbaol.

I gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 
65(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 
agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír de, 
beidh caiteachas le haghaidh oibríochtaí a 
fhaigheann tacaíocht faoi phointe (d) den 
chéad fhomhír den mhír seo incháilithe ón 
1 Feabhra 2020 ar aghaidh más rud é gur 
ann do na hoibríochtaí mar thoradh ar ráig 
COVID-19 nó, amhail ón 24 Feabhra 2022 
ar aghaidh, más rud é gur ann do na 
hoibríochtaí mar thoradh ar ionsaí míleata 
na Rúise ar an Úcráin, rud a chuireann 
slándáil na ngníomhaíochtaí iascaireachta i 
mbaol nó a chuireann bac ar 
inmharthanacht eacnamaíoch na n-
oibríochtaí iascaireachta.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014
Airteagal 44 – mír 4a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4a. Féadfaidh CEMI tacú le scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
mar thoradh ar ráig COVID-19 nó mar 
thoradh ar ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin, nithe a chuireann slándáil 
gníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol, mar 
a fhoráiltear i bpointe (d) d’Airteagal 
33(1), faoi na coinníollacha a leagtar síos 
in Airteagal 33.

4a. Féadfaidh CEMI tacú le scor 
sealadach de ghníomhaíochtaí iascaireachta 
mar thoradh ar ráig COVID-19 nó mar 
thoradh ar ionsaí míleata na Rúise ar an 
Úcráin, nithe a chuireann slándáil 
gníomhaíochtaí iascaireachta i mbaol nó a 
chuireann bac ar inmharthanacht 
eacnamaíoch na n-oibríochtaí 
iascaireachta, mar a fhoráiltear i bpointe 
(d) d’Airteagal 33(1), faoi na coinníollacha 
a leagtar síos in Airteagal 33.


