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PR_COD_1amCom

Eochair do na siombaili 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

Leasuithe ó Pharlaimint na hEorpa arna leagan 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 a 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

Aibhsítear 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 arb 
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

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 
maidir leis an Aontas agus a Bhallstáit a chosaint ar chomhéigean eacnamaíoch de 
dhéanamh tríú tíortha
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(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(2021)0775),

– ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na 
hEorpa (C9-0458/2021),

– 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 
74(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug an Coimisiún seasamh na 
Parlaiminte a ghabháil chuici féin, agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina 
litir an 14 Nollaig 2021 go ndéanfaí an seasamh sin 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 do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha agus ón gCoiste um an 
Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra,

– ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A9-0246/2022),

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

2. 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 a thogra a leasú go substaintiúil;

3. 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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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(3) De bhun Airteagal 1 de Chairt na 
Náisiún Aontaithe, áirítear ar chuspóirí na 
Náisiún Aontaithe an cuspóir caidreamh 
cairdiúil a fhorbairt i measc na náisiún ar 
bhonn meas ar phrionsabal na gceart 
comhionann.

(3) De bhun Airteagal 1 de Chairt na 
Náisiún Aontaithe, áirítear ar chuspóirí na 
Náisiún Aontaithe an cuspóir caidreamh 
cairdiúil a fhorbairt i measc na náisiún ar 
bhonn meas ar phrionsabal na gceart 
comhionann. Ina theannta sin, i 
gcomhréir leis an Dearbhú maidir le 
Prionsabail an Dlí idirnáisiúnta a 
bhaineann le Caidreamh Cairdiúil agus le 
Comhar i measc na Stát i gcomhréir le 
Cairt na Náisiún Aontaithe, déanfar 
caidreamh idirnáisiúnta i gcomhréir le 
prionsabail an chomhionannais 
cheannasaigh agus na neamh-
idirghabhála1a.
___________________
1a Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe, Dearbhú maidir le Prionsabail 
an Dlí Idirnáisiúnta a bhaineann le 
Caidreamh Cairdiúil agus Comhar idir 
Stáit i gcomhréir le Cairt na Náisiún 
Aontaithe, 24 Deireadh Fómhair 1970, 
A/RES/2625(XXV)

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(4 a) Rinne Coimisiún na Náisiún 
Aontaithe um Dhlí Idirnáisiúnta an dlí 
idirnáisiúnta maidir le freagracht stáit as 
gníomhartha éagóracha idirnáisiúnta a 
chódú in 20011a, agus ba cheart dó 
gníomhaíocht an Aontais a threorú i gcás 
ina mbíonn ar an Aontas dul i ngleic le 
comhéigean eacnamaíoch ó thríú tír ar 
gníomh éagórach idirnáisiúnta é. 
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Luaitear sa ‘Dearbhú maidir le 
Prionsabail an Dlí idirnáisiúnta a 
bhaineann le Caidreamh Cairdiúil agus le 
Comhar i measc na Stát i gcomhréir le 
Cairt na Náisiún Aontaithe’1b nach 
bhféadfaidh aon Stát bearta 
eacnamaíocha polaitiúla nó bearta d’aon 
chineál eile a úsáid ná a a-úsáid a chur 
chun cinn chun Stát eile a chomhéigniú 
chun fo-ordú fheidhmiú a cheart 
cheannasaigh a fháil uaidh agus chun 
buntáistí d’aon chineál a fháil uaidh. Is 
ceangailteach na rialacha códaithe sin 
maidir le dlí idirnáisiúnta an ghnáis.
__________________
1A Gníomhartha Éagóracha ar Leibhéal 
Idirnáisiúnta, arna nglacadh ag 
Coimisiún Dlí Idirnáisiúnta na Náisiún 
Aontaithe ag a thríú seisiún is caoga, in 
2001, agus arna dtabhairt dá aire ag 
Comhthionól Ginearálta na Náisiún 
Aontaithe i rún 56/83.
1B Rún 2625 (XXV) ó Chomhthionól 
Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 24 
Deireadh Fómhair 1970. 

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú. Is 
amhlaidh atá go háirithe nuair a dhéanann 
tríú tíortha bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht agus a chuireann 
isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit, ar 

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú. Is 
amhlaidh atá go háirithe nuair a dhéanann 
tríú tíortha bearta, nuair a mhainíonn siad 
nó nuair a bhagraíonn siad a leithéid a 
dhéanamh, ar bearta iad a dhéanann 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht agus a 
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bearta iad a fhéachann le scor, modhnú nó 
glacadh gnímh ar leith de chuid an Aontais 
nó Ballstáit a chosc nó a dhéanamh. Ar na 
bearta den sórt sin a dhéanann difear don 
trádáil nó don infheistíocht, féadfar a 
áireamh, ní hamháin gníomhaíochtaí a 
dhéantar i leith chríoch an tríú tír agus a 
bhfuil éifeachtaí acu laistigh di, ach 
gníomhaíochtaí a dhéanann an tríú tír 
freisin, lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú 
nó á stiúradh ag an tríú tír agus atá 
lonnaithe san Aontas, ar gníomhaíochtaí 
iad a dhéanann díobháil do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san 
Aontas.

chuireann isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit, ar 
bearta iad a fhéachann le scor, modhnú nó 
glacadh gnímh ar leith, lena n-áirítear aon 
fhoirm de rogha beartais nó seasamh ar 
leith i ndáil le rogha beartais amhail rúin 
ó Pharlaimint na hEorpa, de chuid an 
Aontais nó Ballstáit a chosc nó a 
dhéanamh. Ar na bearta sin lena ndéantar 
difear don trádáil nó don infheistíocht, 
féadfar a áireamh, ní hamháin 
gníomhaíochtaí arna ndéanamh, 
mainneachtain gníomhú nó 
gníomhaíochtaí arna mbagairt agus a 
bhfuil éifeachtaí acu laistigh de chríoch 
tríú tír, ach freisin gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh nó arna mbagairt ag an tríú tír, 
lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú nó á 
stiúradh ag an tríú tír agus atá lonnaithe san 
Aontas, ar gníomhaíochtaí iad lena 
ndéantar díobháil do ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha san Aontas, amhail, i measc 
nithe eile, éifeachtaí seach-chríochacha 
áirithe a bhíonn ag smachtbhannaí tríú 
tír a dhéanann difear do ghnólachtaí agus 
do dhaoine aonair AE, agus ar deireadh 
thiar do cheannasacht roghanna an 
Aontais Eorpaigh.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Is é is aidhm don Rialachán seo 
freagairt an Aontais ar chomhéigean 
eacnamaíoch a áirithiú atá éifeachtach, 
éifeachtúil agus tapa, lena n-áirítear cosc 
ar chomhéigean eacnamaíoch an Aontais 
nó Ballstáit agus, mar rogha dheireanach, 
frithbhearta.

(7) Is é is aidhm don Rialachán seo 
freagairt éifeachtach, éifeachtúil agus 
thapa ón Aontas ar chomhéigean 
eacnamaíoch a áirithiú, go háirithe 
díspreagadh chomhéigean eacnamaíoch an 
Aontais nó Ballstáit agus, i gcás inar gá, 
toisc nach féidir le hionstraimí eile leas 
an Aontais a chosaint go leordhóthanach, 
frithbhearta. Comhlánaítear leis an 
Rialachán seo dlí an Aontais i réimse na 
trádála amhail Rialachán (AE)2021/167 ó 
Pharlaimint na hEorpa agus ón 
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gComhairle1a.
__________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 2271/96 ón 
gComhairle an 22 Samhain 1996 lena 
gcosnaítear i gcoinne éifeachtaí cur i 
bhfeidhm seach-chríochach reachtaíochta 
arna glacadh ag tríú tír, agus 
gníomhaíochtaí atá bunaithe ar an 
Rialachán sin nó a eascraíonn as, IO L 
309, 309.29.11.1996, lch. 1.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Cuspóirí an Rialacháin seo, go 
háirithe cur in aghaidh chomhéigean 
eacnamaíoch an Aontais nó Ballstáit de 
dhéanamh tríú tíortha, ní féidir leis na 
Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint amach ar 
bhealach leordhóthanach agus iad gníomhú 
dóibh ina n-aonar. Is amhlaidh atá toisc 
nach bhféadfaidh na Ballstáit, mar 
ghníomhaithe ar leith faoin dlí 
idirnáisiúnta, a bheith i dteideal freagairt 
do chomhéigean eacnamaíoch atá dírithe ar 
an Aontas, faoin dlí idirnáisiúnta. Ina 
theannta sin, de thoradh na hinniúlachta 
eisiaiche a thugtar don Aontas trí Airteagal 
207 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, cuirtear cosc ar na 
Ballstáit bearta comhbheartais tráchtála a 
ghlacadh mar fhreagairt ar chomhéigean 
eacnamaíoch. Dá bhrí sin, is féidir na 
cuspóirí sin a bhaint amach ar bhealach 
níos éifeachtaí ar leibhéal an Aontais.

(8) Cuspóirí an Rialacháin seo, go 
háirithe cur in aghaidh chomhéigean 
eacnamaíoch an Aontais nó Ballstáit de 
dhéanamh tríú tíortha, ní féidir leis na 
Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint amach ar 
bhealach leordhóthanach agus iad gníomhú 
dóibh ina n-aonar. Is amhlaidh atá toisc 
nach bhféadfaidh na Ballstáit, mar 
ghníomhaithe ar leith faoin dlí 
idirnáisiúnta, a bheith i dteideal freagairt 
do chomhéigean eacnamaíoch atá dírithe ar 
an Aontas, faoin dlí idirnáisiúnta. Ina 
theannta sin, de thoradh na hinniúlachta 
eisiaiche a thugtar don Aontas trí Airteagal 
207 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, cuirtear cosc ar na 
Ballstáit bearta comhbheartais tráchtála a 
ghlacadh mar fhreagairt ar chomhéigean 
eacnamaíoch. Dá bhrí sin, is gá na 
modhanna chun na cuspóirí sin a bhaint 
amach go héifeachtach a chruthú ar 
leibhéal an Aontais.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, chun creat éifeachtach 
cuimsitheach a chruthú maidir le 
gníomhaíocht an Aontais in aghaidh 
comhéigean eacnamaíoch, is gá agus is 
iomchuí rialacha a leagan síos i ndáil cur in 
aghaidh bhearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch, mar aon leis na 
bearta sin a scrúdú agus a chinneadh. Sula 
ndéanfar bearta freagartha an Aontais, ba 
cheart, go háirithe, scrúdú a dhéanamh ar 
na fíorais, cinneadh a dhéanamh an ann 
don chomhéigean eacnamaíoch agus, nuair 
is féidir sin, iarracht a dhéanamh teacht ar 
réiteach i gcomhar leis an tríú tír lena 
mbaineann. Ba cheart aon bhearta a 
fhorchuireann an tAontas a bheith in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a 
dhéanfadh bearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch. Sna critéir 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
shainiú, ba cheart a chur san áireamh go 
háirithe an gá atá le héifeachtaí 
comhthaobhacha, ualaí riaracháin agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais. Dá bhrí sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i 
gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach.

(9) I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, chun creat éifeachtach 
cuimsitheach a chruthú maidir le 
gníomhaíocht an Aontais in aghaidh 
comhéigean eacnamaíoch, is gá agus is 
iomchuí rialacha a leagan síos i ndáil le cur 
in aghaidh bhearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch, mar aon leis na 
bearta sin a scrúdú agus a chinneadh. Sula 
ndéanfar bearta freagartha an Aontais, ba 
cheart, go háirithe, scrúdú a dhéanamh ar 
na fíorais, cinneadh a dhéanamh an ann 
don chomhéigean eacnamaíoch agus, nuair 
is féidir sin agus ar choinníoll go bhfuil 
meon macánta ag an tríu tír freisin, 
iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach i 
gcomhar leis an tríú tír lena mbaineann. Ba 
cheart aon bhearta a fhorchuireann an 
tAontas a bheith in-chomhthomhaiste leis 
an díobháil a dhéanfadh bearta na dtríú 
tíortha um chomhéigean eacnamaíoch agus 
ba cheart iad a bheith dírithe go príomha 
ar scor an chomhéigin eacnamaíoch a 
bhaint amach agus, i gcás inarb iomchuí, 
ar chúiteamh a fháil i leith na díobhála a 
rinneadh. Sna critéir maidir le bearta 
freagartha an Aontais a shainiú, ba cheart a 
chur san áireamh go háirithe a éifeachtaí 
atá na bearta a mhéid a bhaineann le scor 
den chomhéigean eacnamaíoch a 
spreagadh agus an acmhainneacht atá ag 
na bearta faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndéanann an comhéigean 
eacnamaíoch difear dóibh, lena n-áirítear 
trí bhearta inmheánacha amhail ciste 
cúitimh ad hoc do na hoibreoirí 
eacnamaíocha sin. Ba cheart a chur san 
áireamh freisin an gá atá ann léiriú 
beacht a thabhairt ar na chéad 
chéimeanna eile atá le déanamh agus na 
rioscaí géaraithe i gcaidreamh trádála 
idirnáisiúnta, éifeachtaí comhthaobhacha, 
castacht riaracháin dhíréireach agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
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íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais. Dá bhrí sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i 
gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 10

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(10) Ba cheart aon ghníomhaíocht a 
dhéanfadh an tAontas ar bhonn an 
Rialacháin seo oibleagáidí an Aontais faoin 
dlí idirnáisiúnta a chomhlíonadh. Faoin dlí 
idirnáisiúnta, ceadaítear, faoi 
choinníollacha áirithe amhail 
comhréireacht agus réamhfhógra, 
frithbhearta a fhorchur, is é sin le rá bearta 
a thiocfadh trasna ar na hoibleagáidí 
idirnáisiúnta atá ar pháirtí díobhálaithe i 
leith na tíre atá freagrach as sárú a 
dhéanamh ar an dlí idirnáisiúnta, agus arb é 
is aidhm dóibh an sárú a scor nó cúiteamh 
a bhaint amach ina leith.10 Dá réir sin, ba 
cheart bearta freagartha arna nglacadh 
faoin Rialachán seo a bheith i bhfoirm 
beart a chloíonn le hoibleagáidí 
idirnáisiúnta an Aontais nó i bhfoirm beart 
ar frithbhearta ceadaithe iad. Faoin dlí 
idirnáisiúnta, agus i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, níor cheart 
na bearta sin dul thar leibhéal atá in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a bhain 
don Aontas nó do Bhallstát de bharr 
bhearta an tríú tír um chomhéigean 
eacnamaíoch, agus a thromchúisí atá bearta 
an tríú tír agus cearta agus leasanna an 
Aontais á gcur san áireamh. Ina leith sin, 
tuigtear faoin dlí idirnáisiúnta go 
mbaineann díobháil d’oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais le díobháil don 
Aontas nó do Bhallstát.

(10) Ba cheart aon ghníomhaíocht a 
dhéanfadh an tAontas ar bhonn an 
Rialacháin seo oibleagáidí an Aontais faoin 
dlí idirnáisiúnta a chomhlíonadh. Ba 
cheart don Aontas leanúint de thacaíocht 
a thabhairt don chóras iltaobhach trádála 
riailbhunaithe a bhfuil an Eagraíocht 
Dhomhanda Trádála (EDT) ina chroílár. 
Faoin dlí idirnáisiúnta, ceadaítear, faoi 
choinníollacha áirithe amhail 
comhréireacht agus réamhfhógra, 
frithbhearta a fhorchur, is é sin le rá bearta 
a thiocfadh trasna ar na hoibleagáidí 
idirnáisiúnta atá ar pháirtí díobhálaithe i 
leith na tíre atá freagrach as sárú a 
dhéanamh ar an dlí idirnáisiúnta, agus arb é 
is aidhm dóibh an sárú a scor nó cúiteamh 
a bhaint amach ina leith.10 Dá réir sin, ba 
cheart bearta freagartha arna nglacadh 
faoin Rialachán seo a bheith i bhfoirm 
beart a chloíonn le hoibleagáidí 
idirnáisiúnta an Aontais nó i bhfoirm beart 
ar frithbhearta ceadaithe iad. Faoin dlí 
idirnáisiúnta, agus i gcomhréir le 
prionsabal na comhréireachta, níor cheart 
na bearta sin a bheith in-chomhthomhaiste 
leis an díobháil a bhain don Aontas nó do 
Bhallstát de bharr bhearta an tríú tír um 
chomhéigean eacnamaíoch, agus a 
thromchúisí atá bearta an tríú tír agus 
cearta agus leasanna an Aontais á gcur san 
áireamh. Ina leith sin, tuigtear faoin dlí 
idirnáisiúnta go mbaineann díobháil 
d’oibreoirí eacnamaíocha an Aontais le 
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díobháil don Aontas nó do Bhallstát.

__________________ __________________
10 Féach Airteagail 22 agus 49-53 de na 
hAirteagail maidir le Freagracht na Stát i 
leith Gníomhartha Éagóracha ar Leibhéal 
Idirnáisiúnta, arna nglacadh ag Coimisiún 
Dlí Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe ag a 
thríú seisiún is caoga, in 2001, agus arna 
dtabhairt dá aire ag Comhthionól 
Ginearálta na Náisiún Aontaithe i rún 
56/83.

10 Féach Airteagail 22 agus 49-53 de na 
hAirteagail maidir le Freagracht na Stát i 
leith Gníomhartha Éagóracha ar Leibhéal 
Idirnáisiúnta, arna nglacadh ag Coimisiún 
Dlí Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe ag a 
thríú seisiún is caoga, in 2001, agus arna 
dtabhairt dá aire ag Comhthionól 
Ginearálta na Náisiún Aontaithe i rún 
56/83.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Toirmisctear an comhéigean faoin 
dlí idirnáisiúnta i gcás ina n-úsáideann tír 
bearta amhail srianta trádála nó 
infheistíochta chun gníomhaíocht nó easpa 
gníomhaíochta a fháil ó thír eile nach 
bhfuil oibleagáid idirnáisiúnta ar an tír sin 
é a dhéanamh ach gur gníomhaíocht nó 
easpa gníomhaíochta a thagann faoin 
cheannasacht na tíre sin, nuair a bhaineann 
an comhéigean tairseach cháilíochtúil nó 
chainníochtúil áirithe amach, ag brath ar an 
gcuspóir atá beartaithe agus ar na 
modhanna a úsáideadh. Ba cheart don 
Choimisiún scrúdú a dhéanamh ar 
ghníomhaíocht an tríú tír ar bhonn critéir 
cháilíochtúla agus chainníochtúla a 
chuidíonn chun a chinneadh an gcuireann 
an tríú tír isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit agus 
an comhéigean eacnamaíoch é a 
gníomhaíocht lena n-éileofaí freagairt ón 
Aontas.

(11) Toirmisctear an comhéigean faoin 
dlí idirnáisiúnta i gcás ina n-úsáideann tír 
bearta amhail srianta trádála nó 
infheistíochta chun gníomhaíocht nó easpa 
gníomhaíochta a fháil ó thír eile nach 
bhfuil oibleagáid idirnáisiúnta ar an tír sin 
é a dhéanamh ach gur gníomhaíocht nó 
easpa gníomhaíochta a thagann faoin 
cheannasacht na tíre sin, nuair a bhaineann 
an comhéigean tairseach cháilíochtúil nó 
chainníochtúil áirithe amach, ag brath ar an 
gcuspóir atá beartaithe agus ar na 
modhanna a úsáideadh. Ba cheart don 
Choimisiún critéir cháilíochtúla nó 
chainníochtúla a chur san áireamh, ar 
critéir iad a chuidíonn chun a chinneadh an 
gcuireann an tríú tír isteach ar roghanna 
ceannasacha dlisteanacha an Aontais nó 
Ballstáit agus an comhéigean eacnamaíoch 
é a gníomhaíocht lena n-éileofaí freagairt 
ón Aontas.

Leasú 9
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don Choimisiún scrúdú 
a dhéanamh an bhfuil bearta tríú tír 
comhéigneach, ar a thionscnamh féin nó tar 
éis faisnéis arna fáil ó aon fhoinse, lena n-
áirítear daoine dlítheanacha agus nádúrtha 
nó Ballstát. Tar éis an scrúdaithe sin, ba 
cheart don Choimisiún a chinneadh an 
bhfuil an beart tríú tír comhéigneach. Ba 
cheart don Choimisiún aon chinneadh 
dearfach a chur in iúl don tríú tír lena 
mbaineann, mar aon le hiarraidh go scoirfí 
den chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, go ndeiseofaí aon díobháil a 
rinneadh.

(13) D’fhéadfadh an Coimisiún scrúdú 
a dhéanamh agus, go háirithe i gcás 
gearán réasúnaithe, an bhfuil bearta tríú 
tír comhéigneach, ar a thionscnamh féin nó 
tar éis faisnéis arna fáil ó aon fhoinse, lena 
n-áirítear daoine dlítheanacha agus 
nádúrtha, Parlaimint na hEorpa nó 
Ballstát. Tar éis an scrúdaithe sin, ba cheart 
don Choimisiún a chinneadh an bhfuil an 
beart tríú tír comhéigneach. Ba cheart don 
Choimisiún toradh an scrúdaithe sin a 
chur in iúl go poiblí. I gcás cinneadh 
dearfach, ba cheart don Choimisiún é sin 
a chur in iúl don tríú tír lena mbaineann, 
mar aon le hiarraidh go scoirfí den 
chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, go ndeiseofaí aon díobháil a 
rinneadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart don Aontas tacú agus 
oibriú i gcomhar le tríú tíortha a ndéanann 
na bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear dóibh, nó 
le tríú tíortha leasmhara eile. Ba cheart 
don Aontas páirt a ghlacadh sa chomhordú 
idirnáisiúnta i bhfóraim dhéthaobhacha, 
ilpháirtithe nó iltaobhacha atá dírithe ar an 
gcomhéigean eacnamaíoch a chosc nó a 
dhíothú.

(14) Ba cheart don Aontas oibriú i 
gcomhar le comhpháirtithe a ndéanann na 
bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear dóibh, nó 
le comhpháirtithe leasmhara eile. Ba 
cheart don Aontas páirt a ghlacadh sa 
chomhordú idirnáisiúnta in aon fhóraim 
dhéthaobhacha, ilpháirtithe nó iltaobhacha 
atá oiriúnach don chomhéigean 
eacnamaíoch a chosc nó a dhíothú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Níor cheart don Aontas 
frithbhearta a fhorchur ach amháin nuair 
nach mbeidh de thoradh ar mhodhanna 
eile amhail caibidlíocht, idirghabháil nó 
breithniú, go scoirfí den chomhéigean 
eacnamaíoch go pras agus go héifeachtach 
agus go ndéanfaí an díobháil a rinneadh 
don Aontas nó dá Bhallstáit leis a 
chúiteamh, agus nuair is gá beart a 
dhéanamh chun leasanna agus cearta an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint agus 
nuair is chun leas an Aontais é. Is iomchuí 
go leagtar amach sa Rialachán na rialacha 
agus na nósanna imeachta is infheidhme 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
fhorchur agus a chur i bhfeidhm agus go 
gceadaítear gníomhaíocht ghasta leis i gcás 
inar gá chun éifeachtacht aon bheart 
freagartha Aontais a chaomhnú.

(15) Moltar don Aontas gach modh 
rannpháirtíochta atá ar fáil leis an tríú tír 
lena mbaineann a úsáid go 
réamhghníomhach amhail caibidlíocht, 
breithniú nó idirghabháil agus ba cheart 
dó bearta a fhorchur i gcásanna nach 
scoirfí den chomhéigean eacnamaíoch go 
pras agus go héifeachtach agus go ndéanfaí 
an díobháil a rinneadh don Aontas nó dá 
Bhallstáit leis a chúiteamh, agus nuair is gá 
beart a dhéanamh chun leasanna agus 
cearta an Aontais agus a Bhallstát a 
chosaint agus nuair is chun leas an Aontais 
é. Is iomchuí go leagtar amach sa 
Rialachán na rialacha agus na nósanna 
imeachta is infheidhme maidir le bearta 
freagartha an Aontais a fhorchur agus a 
chur i bhfeidhm agus go gceadaítear 
gníomhaíocht ghasta leis i gcás inar gá 
chun éifeachtacht aon bheart freagartha 
Aontais a chaomhnú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: 
éifeachtacht na mbeart chun scor 
chomhéigean an tríú tír a spreagadh; a n-
acmhainneacht faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndearnadh bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a rinne an tríú 
tír difear dóibh; an aidhm éifeachtaí 
diúltacha eacnamaíocha agus éifeachtaí 
eile ar an Aontas a sheachaint nó a 
íoslaghdú; castacht dhíréireach riaracháin 
agus costais dhíréireacha a sheachaint. Tá 
sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear leas 

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: ar 
an gcéad dul síos, éifeachtacht na mbeart 
chun scor chomhéigean an tríú tír a 
spreagadh; éifeachtacht na mbeart chun 
an díobháil arna déanamh leis an 
gcomhéigean eacnamaíoch a chúiteamh; 
agus a n-acmhainneacht faoiseamh a 
thabhairt d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh 
den Aontas a ndearnadh bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a rinne an tríú 
tír difear dóibh; Ba cheart don Choimisiún 
tosca ábhartha eile a chur san áireamh 
freisin, amhail an aidhm éifeachtaí 
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an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh. Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais a roghnú ó réimse leathan 
roghanna ionas go mbeifear in ann na 
bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás ar 
leith.

diúltacha eacnamaíocha agus éifeachtaí 
eile ar an Aontas a sheachaint nó a 
íoslaghdú; castacht dhíréireach riaracháin 
agus costais dhíréireacha a sheachaint. Tá 
sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear leas 
an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh. Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais a roghnú ó réimse leathan 
roghanna ionas go mbeifear in ann na 
bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás ar 
leith.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Agus an cuspóir na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a scor á 
shaothrú, bearta freagartha an Aontais ina 
mbeidh srianta ar infheistíocht dhíreach 
eachtrach nó ar thrádáil seirbhísí, ní bheidh 
feidhm acu sin ach maidir le seirbhísí arna 
soláthar, nó infheistíochtaí díreacha arna 
ndéanamh, laistigh den Aontas ag duine 
dlítheanach amháin nó níos mó ná sin atá 
bunaithe san Aontas agus atá faoi 
úinéireacht nó faoi rialú daoine ón tríú tír 
lena mbaineann, i gcás inar gá sin chun 
éifeachtacht bhearta freagartha an Aontais 
a áirithiú, agus go háirithe chun seachaint 
na mbeart a chosc. Beidh údar cuí leis an 
gcinneadh aon srian den sórt sin a fhorchur 
i ngníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh de bhun an Rialacháin seo i 
bhfianaise na gcritéar a shonraítear sa 
Rialachán seo.

(18) Agus an cuspóir na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a scor agus, i 
gcás inarb iomchuí, díobháil arna 
déanamh a chúiteamh á shaothrú, níor 
cheart go mbeadh feidhm ag bearta 
freagartha an Aontais ina mbeidh srianta ar 
infheistíocht dhíreach eachtrach nó ar 
thrádáil seirbhísí ach maidir le seirbhísí 
arna soláthar, nó infheistíochtaí díreacha 
arna ndéanamh, laistigh den Aontas ag 
duine dlítheanach amháin nó níos mó ná 
sin atá bunaithe san Aontas agus atá faoi 
úinéireacht nó faoi rialú daoine ón tríú tír 
lena mbaineann, i gcás inar gá sin chun 
éifeachtacht bhearta freagartha an Aontais 
a áirithiú, agus go háirithe chun seachaint 
na mbeart a chosc. Beidh údar cuí leis an 
gcinneadh aon srian den sórt sin a fhorchur 
i ngníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh de bhun an Rialacháin seo i 
bhfianaise na gcritéar a shonraítear sa 
Rialachán seo.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
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Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Tá sé fíor-riachtanach foráil a 
dhéanamh maidir le deiseanna 
rannpháirtíochta do pháirtithe leasmhara 
chun bearta freagartha an Aontais a 
ghlacadh agus a leasú, agus de réir mar is 
ábhartha chun críocha fionraíochta agus 
foirceanta, i bhfianaise an tionchair a 
d’fhéadfadh a bheith ar na páirtithe 
leasmhara sin.

(20) Tá sé fíor-riachtanach foráil a 
dhéanamh maidir le deiseanna 
rannpháirtíochta do pháirtithe leasmhara, 
lena n-áirítear gnólachtaí, chun bearta 
freagartha an Aontais a ghlacadh agus a 
leasú, agus de réir mar is ábhartha chun 
críocha fionraíochta agus foirceanta, i 
bhfianaise an tionchair a d’fhéadfadh a 
bheith ar na páirtithe leasmhara sin.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20a) I bhfianaise an mhéadaithe 
shoiléir atá tagtha ar an úsáid a 
bhaineann tíortha eachtracha as giaráil 
eacnamaíoch i gcoinne an Aontais agus 
an mhéadaithe is dócha a thiocfaidh ar 
mhinicíocht agus ar dhéine na gcleachtas 
sin amach anseo, ba cheart don Phríomh-
Oifigeach Forfheidhmithe Trádála 
(CTEO) a bheith freagrach ar an iomlán 
as feidhmiú agus as cur chun feidhme an 
Rialacháin seo agus lena n-áirítear 
d’fhonn ullmhacht do chásanna den sórt 
sin a neartú, measúnú a dhéanamh ar 
spleáchais agus ar shócmhainní an 
Aontais, na bearta comhordaithe is gá a 
ghlacadh agus, ar deireadh, a bheith in 
ann freagairt go pras nuair is gá. 
Chuirfeadh inniúlacht chothrománach 
den sórt sin an tacaíocht is gá ar fáil don 
Aontas chun a bheith in ann comhéigean 
eacnamaíoch a réamh-mheas agus 
freagairt go héifeachtach dó.

Leasú 16
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Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Tá sé tábhachtach cumarsáid 
éifeachtach agus malartú tuairimí agus 
faisnéise a áirithiú idir an Coimisiún de 
pháirt amháin agus Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle den pháirt eile, go 
háirithe maidir le hiarrachtaí chun bheith 
rannpháirteach leis an tríú tír lena 
mbaineann chun roghanna a fhiosrú 
d’fhonn an comhéigean eacnamaíoch a 
scor agus maidir le hábhair a bhféadfadh 
glacadh na mbeart freagartha Aontais faoin 
Rialachán seo a bheith mar thoradh orthu.

(21) Tá sé tábhachtach idirphlé 
éifeachtach agus rialta agus malartú 
tuairimí agus faisnéise a áirithiú idir an 
Coimisiún de pháirt amháin agus 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
den pháirt eile, go háirithe a mhéid a 
bhaineann le scrúduithe leanúnacha nó 
bearta tríú tír, maidir le hiarrachtaí chun 
bheith rannpháirteach leis an tríú tír lena 
mbaineann chun roghanna a fhiosrú 
d’fhonn an comhéigean eacnamaíoch a 
scor nó, i gcás inarb iomchuí, an díobháil 
a rinneadh a chúiteamh agus maidir le 
hábhair a bhféadfadh glacadh na mbeart 
freagartha Aontais faoin Rialachán seo a 
bheith mar thoradh orthu, lena n-áirítear 
na céimeanna a bhaineann le bearta tríú 
tír a scrúdú agus na bearta sin a 
chinneadh, mar aon le héifeachtacht 
bhearta freagartha an Aontais.

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar bhearta arna 
nglacadh faoin Rialachán seo a mhéid a 
bhaineann lena n-éifeachtacht agus a n-
oibriú agus le conclúidí a d’fhéadfadh a 
teacht as maidir le bearta a dhéanfar amach 
anseo. Ba cheart don Choimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán 
seo freisin tar éis dó taithí leordhóthanach a 
fháil maidir leis an Rialachán seo agus lena 
chur i bhfeidhm. Ba cheart raon feidhme, 
feidhmiú, éifeachtúlacht agus éifeachtacht 
an Rialacháin seo a chumhdach leis an 
athbhreithniú sin. Ba cheart don 
Choimisiún a mheasúnú a thuairisciú do 

(26) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar bhearta arna 
nglacadh faoin Rialachán seo a mhéid a 
bhaineann lena n-éifeachtacht agus a n-
oibriú agus le conclúidí a d’fhéadfadh 
teacht as maidir le bearta a dhéanfar amach 
anseo. Ba cheart don Choimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán 
seo freisin tar éis dó taithí leordhóthanach a 
fháil maidir leis an Rialachán seo agus lena 
chur i bhfeidhm, agus go háirithe chun 
comhlántacht leis an athbhreithniú ar an 
Reacht Blocála1a atá ar na bacáin a 
áirithiú. Ba cheart raon feidhme, feidhmiú, 
éifeachtúlacht agus éifeachtacht an 
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Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.

Rialacháin seo a chumhdach leis an 
athbhreithniú ar an Rialachán seo. Ba 
cheart don Choimisiún a mheasúnú a 
thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus 
don Chomhairle.

__________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 2271/96 ón 
gComhairle an 22 Samhain 1996 lena 
gcosnaítear i gcoinne éifeachtaí cur i 
bhfeidhm seach-chríochach reachtaíochta 
arna glacadh ag tríú tír, agus 
gníomhaíochtaí atá bunaithe ar an 
Rialachán sin nó a eascraíonn as, IO L 
309, 29.11.1996, lch. 1.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú i gcás ina bhfuil 
tríú tír ag iarraidh, trí bhearta a dhéanann 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht, an 
tAontas nó Ballstát a chomhéigniú gníomh 
áirithe a ghlacadh nó staonadh ó ghníomh 
áirithe a ghlacadh. Leis an Rialachán seo, 
déantar foráil maidir le creat don Aontas 
chun freagairt a thabhairt i gcásanna den 
sórt sin agus é mar chuspóir aige cosc a 
chur ar ghníomhaíochtaí den sórt sin, nó 
go staonfadh an tríú tír ó na 
gníomhaíochtaí sin, agus é á cheadú don 
Aontas, mar rogha dheireanach, cur in 
aghaidh gníomhaíochtaí den sórt sin.

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú i gcás ina bhfuil 
tríú tír ag iarraidh, trí aon chineál 
gníomhaíochta, neamhghnímh nó bagairt 
dá leithéid a dhéanann difear do thrádáil nó 
d’infheistíocht, an tAontas nó Ballstát a 
chomhéigniú gníomh áirithe a ghlacadh nó 
staonadh ó ghníomh áirithe a ghlacadh, 
lena n-áirítear rogha beartais, gníomh dlí 
nó seasamh ar leith maidir le rogha 
beartais. Leis an Rialachán seo, déantar 
foráil maidir le creat don Aontas chun 
freagairt a thabhairt i gcásanna den sórt sin 
agus é mar chuspóir aige gníomhaíochtaí 
den sórt sin a dhíspreagadh nó scor díobh 
agus, i gcás inarb iomchuí, an díobháil a 
rinneadh a dheisiú, agus ar an gcaoi sin a 
cheadú don Aontas gníomhú in aghaidh 
gníomhaíochtaí den sórt sin.
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh aon ghníomhaíocht a 
dhéanfar faoin Rialachán seo 
comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoin dlí idirnáisiúnta agus 
déanfar í i gcomhthéacs phrionsabail 
agus chuspóirí ghníomhaíocht 
sheachtrach an Aontais.

2. Beidh aon ghníomhaíocht a 
dhéanfar faoin Rialachán seo 
comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoin dlí idirnáisiúnta.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 1a
Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá 
feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:
1. ciallaíonn ‘comhéigean’ aon 
ghníomhaíocht nó beart tríú tír a 
chuireann isteach ar roghanna 
ceannasacha dlisteanacha an Aontais nó 
Ballstáit, ar bearta iad a fhéachann le 
scor, modhnú nó glacadh gnímh ar leith 
de chuid an Aontais nó Ballstáit a chosc 
nó a dhéanamh;
2. ciallaíonn ‘gníomh nó beart tríú 
tír’ aon chineál gníomhaíochta, birt, 
neamhghnímh nó bagartha dá leithéid atá 
inchurtha i leith an tríú tír ábhartha; 3. 
ciallaíonn ‘gníomh sonrach’ rogha 
beartais, gníomh dlí nó seasamh ar leith 
maidir le rogha beartais an Aontais nó 
Ballstáit;
4. ciallaíonn ‘mainneachtain 
gníomhú’ mainneachtain ag tríú tír a 
cuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoi 
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ionstraimí dlí idirnáisiúnta atá 
ceangailteach ó thaobh dlí;
5. ciallaíonn ‘bagairt comhéigin’ 
bagairt ar ghníomhaíocht nó beart tríú tír 
a bhfuil bunús léi agus atá inchreidte, 
suntasach agus a d’fhéadfaí a imscaradh 
go tapa agus go héasca;6. ciallaíonn 
‘comhéigniú eacnamaíoch’ comhéigean 
trí ghníomhaíocht nó beart tríú tír a 
dhéanann difear do thrádáil nó 
d’infheistíocht;
7. ciallaíonn ‘díobháil’ tionchar 
diúltach ar an Aontas nó ar Bhallstát, 
lena n-áirítear oibreoirí eacnamaíocha an 
Aontais;
8. ciallaíonn ‘beart freagartha an 
Aontais’ aon bheart a chloíonn le 
hoibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais nó 
atá ceadaithe faoi dhlí idirnáisiúnta vis-à-
vis an tríú tír atá freagrach as 
comhéigean eacnamaíoch, atá i 
gcomhréir leis an díobháil a bhain don 
Aontas nó do Bhallstát agus a bhfuil sé 
d’aidhm leis an comhéigean eacnamaíoch 
a scor agus, i gcás inarb iomchuí, an 
díobháil a rinneadh a chúiteamh;
9. ciallaíonn ‘leas an Aontais’ thar 
aon ní eile an gá atá le spás beartais an 
Aontais nó a Bhallstát a chaomhnú chun 
roghanna ceannasacha dlisteanacha a 
dhéanamh chun comhtháthú sóisialta, 
polaitiúil agus eacnamaíoch an Aontais a 
áirithiú, agus chun a leasanna 
straitéiseacha agus eacnamaíocha a 
chaomhnú.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Tá feidhm ag an Rialachán maidir 
le tríú tír:

1. Níl feidhm ag an Rialachán seo ach 
amháin i gcás comhéigean eacnamaíoch 
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maidir le tríú tír:

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— a chuireann nó a bhagraíonn go 
gcuirfidh sí bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht i bhfeidhm.

— a chuireann nó a bhagraíonn go 
gcuirfidh sí bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht i bhfeidhm.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Chun críocha an Rialacháin seo, gairfear 
bearta um chomhéigean eacnamaíoch de 
na gníomhaíochtaí tríú tír sin.

scriosta

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Agus cinneadh á dhéanamh an 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i 
mír 1 á gcomhlíonadh, cuirfear an méid 
seo a leanas san áireamh:

2. Agus cinneadh á dhéanamh an 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i 
mír 1 á gcomhlíonadh, cuirfidh an 
Coimisiún an méid seo a leanas san 
áireamh:

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tréine, déine, minicíocht, fad, 
leithead agus méid an bhirt tríú tír agus an 
brú a thagann as;

(a) tréine, déine, minicíocht, fad, 
leithead agus méid an bhirt nó an 
neamhghnímh tríú tír nó bagartha dá 
leithéid mar aon leis an mbrú a thagann 
as; déanfaidh an Coimisiún measúnú 
féachaint an cuid de phatrún iompair níos 
leithne iad na bearta sin;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) an bhfuil an tríú tír i mbun patrún 
cur isteach a fhéachann le gníomhartha 
áirithe a fháil ón Aontas nó ó na Ballstáit 
nó ó thíortha eile;

(b) an bhfuil an tríú tír i mbun patrún 
soiléir cur isteach a fhéachann le 
gníomhartha áirithe a fháil ón Aontas nó ó 
na Ballstáit nó ó thíortha eile;

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) a mhéid a dhéanann an beart tríú tír 
cúngú ar cheannasacht an Aontais nó na 
mBallstát;

(c) a mhéid a dhéanann beart nó 
mainneachtain gníomhú nó bagairt 
déanamh amhlaidh an tríú tír nó cúngú ar 
cheannasacht an Aontais nó na mBallstát;

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) an bhfuil an tríú tír ag gníomhú ar 
bhonn ábhar imní dlisteanach a aithnítear 
go hidirnáisiúnta;

(d) an bhfuil an tríú tír ag gníomhú ar 
bhonn ábhar imní dlisteanach a aithnítear 
mar ábhar dlisteanach faoin dlí agus faoi 
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choinbhinsiúin idirnáisiúnta;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh an Coimisiún scrúdú a 
dhéanamh ar aon bheart tríú tír chun a 
chinneadh an gcomhlíonann sé na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta.

1. Féadfaidh an Coimisiún nó, i gcás 
gearán cuí-réasúnaithe,déanfaidh sé 
scrúdú ar aon bheart tríú tír, ar 
mhainneachtain gníomhú nó ar aon 
bhagairt dá leithéid chun a chinneadh an 
gcomhlíonann sé na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 2(1). Gníomhóidh an 
Coimisiún go gasta.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ar a 
thionscnamh féin nó tar éis faisnéis a fháil 
ó aon fhoinse. Áiritheoidh an Coimisiún go 
gcosnófar faisnéis rúnda i gcomhréir le 
hAirteagal 12, rud a bhféadfadh céannacht 
sholáthróir na faisnéise a bheith san 
áireamh inti.

2. Déanfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1bunaithe ar fhaisnéis 
réasúnaithe arna bailiú ar a thionscnamh 
féin nó tar éis faisnéis a fháil ó aon fhoinse 
iontaofa, go háirithe oibreoirí 
eacnamaíocha nó ceardchumainn. 
Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus 
Ballstát faisnéis den sórt sin a bhfuil 
bunús léi a sholáthar don Choimisiún 
freisin. Áiritheoidh an Coimisiún go 
gcosnófar faisnéis rúnda i gcomhréir le 
hAirteagal 12, a bhféadfadh céannacht 
sholáthróir na faisnéise a cheilt a bheith 
san áireamh inti. Bunóidh an Coimisiún 
uirlisí slána a bheidh ar fáil don phobal 
d’fhonn tíolacadh faisnéise ábhartha 
agus réasúnaithe ó fhoinsí seachtracha a 
éascú.
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Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún fógra a fhoilsiú in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí 
mhodhanna cumarsáide poiblí oiriúnacha 
eile mar aon le cuireadh chun faisnéis a 
chur isteach laistigh de theorainn shonrach 
ama. Sa chás sin, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra don tríú tír lena mbaineann maidir 
leis an scrúdú a thosú.

Déanfaidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an 
eolas go cuí, lena n-áirítear i bhfoirm 
malartú tuairimí, agus ar bhealach 
tráthúil, faoi aon fhorbairt sa scrúdú ar 
bhearta tríú tír. Féadfaidh an Coimisiún 
fógra a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh agus trí mhodhanna cumarsáide 
poiblí oiriúnacha eile maidir le nós 
imeachta scrúdúcháin a bheith á 
sheoladh. Áireofar san fhógra cuireadh 
chun faisnéis a chur isteach laistigh de 
theorainn shonrach ama agus léiriú ar an 
amlíne le haghaidh an chinnidh dá 
dtagraítear in Airteagal 4, ar fógra é nach 
mbeidh níos faide ná 4 mhí. Sa chás sin, 
tabharfaidh an Coimisiún fógra don tríú tír 
lena mbaineann maidir leis an scrúdú a 
thosú.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis scrúdú a dhéanamh i gcomhréir le 
hAirteagal 3, glacfaidh an Coimisiún 
cinneadh lena gcinnfear an gcomhlíonann 
beart an tríú tír lena mbaineann na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta.

Tar éis scrúdú a dhéanamh i gcomhréir le 
hAirteagal 3, glacfaidh an Coimisiún 
cinneadh, lena gcinnfear an gcomhlíonann 
beart an tríú tír lena mbaineann na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). I gcás nár foilsíodh aon fhógra de 
bhun Airteagal 3 agus i gcás cinneadh 
dearfach, áireofar sa chinneadh léiriú ar 
an amlíne chun an gníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear in Airteagal 7 a 
ghlacadh, ar tréimhse í nach faide ná 6 
mhí. Ar mhórchúiseanna cuí-réasúnaithe 
chun damáiste doleasaithe don Aontas nó 
dá Bhallstáit a sheachaint, féadfaidh an 
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Coimisiún síneadh suas le 4 mhí eile a 
chur leis an amlíne sin. Gníomhóidh an 
Coimisiún go gasta. Cuirfidh an 
Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas faoin gcinneadh, 
lena n-áirítear i bhfoirm malartú tuairimí, 
agus foilseoidh sé é in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh agus trí mhodhanna 
cumarsáide poiblí oiriúnacha eile.

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, féadfaidh 
an Coimisiún iarraidh ar an tríú tír lena 
mbaineann a chuid barúlacha a thíolacadh.

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, féadfaidh 
an Coimisiún a iarraidh ar an tríú tír lena 
mbaineann a cuid barúlacha a thíolacadh 
laistigh de thréimhse réasúnach shonrach 
ama nach gcuirfidh moill mhíchuí ar 
chinneadh an Choimisiúin.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go 
gcomhlíonann beart an tríú tír lena 
mbaineann na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 2(1), tabharfaidh sé 
fógra don tríú tír lena mbaineann faoina 
chinneadh agus iarrfaidh sé uirthi scor den 
chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, an díobháil a d’fhulaing an 
tAontas nó a Bhallstáit a dheisiú.

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go 
gcomhlíonann beart an tríú tír lena 
mbaineann na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 2(1), tabharfaidh sé 
fógra don tríú tír lena mbaineann faoina 
chinneadh agus iarrfaidh sé ar an tríú tír 
sin scor den chomhéigean eacnamaíoch 
láithreach agus, i gcás inarb iomchuí, an 
díobháil a d’fhulaing an tAontas nó a 
Bhallstáit a dheisiú laistigh de thréimhse 
réasúnach agus shonrach ama.

Leasú 35
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Beidh an Coimisiún oscailte le bheith 
rannpháirteach thar ceann an Aontais leis 
an tríú tír lena mbaineann, chun roghanna a 
fhiosrú d’fhonn ann comhéigean 
eacnamaíoch a scor. D’fhéadfadh an méid 
seo a leanas a bheith san áireamh leis na 
roghanna sin:

Tar éis an fhógra dá dtagraítear in 
Airteagal 4, beidh an Coimisiún oscailte le 
bheith rannpháirteach thar ceann an 
Aontais leis an tríú tír lena mbaineann, 
agus ar choinníoll go bhfuil meon 
macánta, ar bhealach réamhghníomhach, 
ag an tríú tír lena mbaineann freisin, 
chun roghanna a fhiosrú d’fhonn an 
comhéigean eacnamaíoch a scor agus, i 
gcás inarb iomchuí, an díobháil a 
rinneadh don Aontas nó dá Bhallstáit leis 
a chúiteamh. Ní chuirfidh na roghanna 
sin moill mhíchuí ar an nós imeachta 
agus féadfar na nithe seo a leanas a 
áireamh iontu:

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— idirghabháil, idir-réiteach nó dea-
mhéin chun cúnamh a thabhairt don 
Aontas agus leis don tríú tír lena 
mbaineann sna hiarrachtaí sin;

scriosta

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fleasc 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— an t-ábhar a chur faoi bhráid 
breithniú idirnáisiúnta.

— an t-ábhar a chur faoi bhráid 
breithniú idirnáisiúnta, i gcomhthráth leis 
na roghanna eile freisin.
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Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fleasc 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- idirghabháil, idir-réiteach nó dea-
mhéin chun cúnamh a thabhairt don 
Aontas agus leis don tríú tír lena 
mbaineann sna hiarrachtaí sin;

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi 
na forbairtí ábhartha.

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go 
hiomlán, ar bhealach rialta agus tráthúil, 
lena n-áirítear i bhfoirm malartú tuairimí, 
agus tabharfaidh sé fógra dóibh faoi aon 
fhorbairtí sa rannpháirtíocht leis an tríú 
tír lena mbaineann.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin nó comhar, thar ceann an 
Aontais, le haon tír eile a ndéanann na 
bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear di, nó le 
haon tríú tír leasmhar, d’fhonn an 
comhéigean a scor. I gcás inarb iomchuí, 
d’fhéadfadh comhordú i bhfóraim 
ábhartha idirnáisiúnta agus comhordú 
mar fhreagairt ar an gcomhéigean a 
bheith i gceist leis sin.

Rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúchán nó comhair, thar ceann an 
Aontais, le haon tír agus comhpháirtí eile 
a ndéanann na bearta céanna nó 
comhchosúla um chomhéigean 
eacnamaíoch difear di, nó le haon tríú tír 
agus comhpháirtí leasmhar, d’fhonn an 
comhéigean a scor. I gcás inarb iomchuí, 
d’fhéadfadh comhar maidir le faisnéis 
ghaolmhar agus taithí ghaolmhar a 
chomhroinnt chun freagairt 
chomhchoiteann agus chomhleanúnach 
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ar bhearta comhéigneacha den sórt sin a 
éascú a bheith i gceist leis sin, mar aon le 
comhar i bhfóraim ábhartha idirnáisiúnta 
agus comhar mar fhreagairt ar an 
gcomhéigean. Ní chuirfidh 
comhairliúchán nó comhar den sórt sin 
moill mhíchuí ar chur i bhfeidhm na 
hionstraime seo. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas, lena n-áirítear i 
bhfoirm malartú tuairimí, faoin 
gcomhairliúchán nó faoin gcomhar.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Glacfaidh an Coimisiún gníomh 
cur chun feidhme lena gcinnfear go 
ndéanfaidh sé beart freagartha de chuid an 
Aontas sna cásanna seo a leanas:

1. Glacfaidh an Coimisiún beart 
freagartha de chuid an Aontais trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme as measc na 
mbeart dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I 
sna cásanna seo a leanas:

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) nach é an toradh a bhí ar 
ghníomhaíocht de bhun Airteagail 4 agus 5 
scor den chomhéigean eacnamaíoch agus 
cúiteamh na díobhála a rinne sé don Aontas 
nó do Bhallstát laistigh de thréimhse 
réasúnta ama;

(a) nach é an toradh a bhí ar 
ghníomhaíocht de bhun Airteagail 4 agus 5 
scor den chomhéigean eacnamaíoch agus, i 
gcás inarb iomchuí, cúiteamh na díobhála 
a rinne sé don Aontas nó dá Bhallstáit 
laistigh den tréimhse ama a leagtar amach 
sa chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 
4;

Leasú 43
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) is chun leasa an Aontais atá sé 
gníomhaíocht a dhéanamh.

(c) is chun leasa an Aontais atá sé 
gníomhaíocht a dhéanamh sa chás áirithe 
de chomhéigean eacnamaíoch atá á 
scrúdú.

Leasú 44

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa ghníomh cur chun feidhme, cinnfidh an 
Coimisiún freisin freagairt iomchuí an 
Aontais as measc na mbeart dá 
bhforáiltear in Iarscríbhinn I. Féadfaidh 
feidhm a bheith ag na bearta sin freisin 
maidir le daoine nádúrtha nó dlítheanacha 
arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 8. 
Féadfaidh an Coimisiún bearta a 
ghlacadh freisin, ar bearta iad is féidir 
leis a dhéanamh de bhun ionstraimí 
dlíthiúla eile.

Sa ghníomh cur chun feidhme dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír, tabharfaidh 
an Coimisiún údar cuí go bhfuil na 
coinníollacha dá dtagraítear i bpointí (a), 
(b) agus (c)comhlíonta. Cinnfidh sé 
freisin freagairt iomchuí an Aontais agus 
tabharfaidh sé údar cuí leis an 
bhfreagairt sin. Féadfaidh feidhm a bheith 
ag na bearta sin freisin maidir le daoine 
nádúrtha nó dlítheanacha arna n-ainmniú i 
gcomhréir le hAirteagal 8.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Déanfar an gníomh cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2).

Déanfar an gníomh cur chun feidhme dá 
dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2). Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa agus an Chomhairle ar an 
eolas faoin ngníomh cur chun feidhme, 
lena n-áirítear i bhfoirm malartú tuairimí, 
agus foilseoidh sé é in Iris Oifigiúil an 
Aontais Eorpaigh agus trí mhodhanna 
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cumarsáide poiblí oiriúnacha eile.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún bearta a 
ghlacadh freisin nach liostaítear in 
Iarscríbhinn I de bhun ionstraimí 
dlíthiúla eile. Déanfar aon ghlacadh den 
sórt sin a chomhordú agus beidh sé 
comhsheasmhach le gníomhaíocht faoin 
Rialachán seo.

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh feidhm ag bearta freagartha 
an Aontais ó dháta sonraithe tar éis 
ghlacadh an ghnímh cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 1. Socróidh an Coimisiún 
an dáta cur i bhfeidhm sin, agus na 
himthosca á gcur san áireamh aige, ionas 
go bhféadfar fógra a thabhairt don tríú tír 
lena mbaineann de bhun mhír 3 agus ionas 
go bhféadfaidh an tríú tír an comhéigean 
eacnamaíoch a scor.

2. Beidh feidhm ag bearta freagartha 
an Aontais ó dháta sonraithe tar éis 
ghlacadh an ghnímh cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 1 agus in aon chás 
laistigh de 3 mhí tar éis a ghlactha. 
Socróidh an Coimisiún an dáta cur i 
bhfeidhm sin, agus na himthosca á gcur san 
áireamh aige, ionas go bhféadfar fógra a 
thabhairt don tríú tír lena mbaineann de 
bhun mhír 3 agus ionas go bhféadfaidh an 
tríú tír an comhéigean eacnamaíoch a scor 
agus, i gcás inarb iomchuí, an díobháil a 
rinneadh a dheisiú.

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3



RR\1265025GA.docx 31/98 PE703.008v02-00

GA

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar ghlacadh an ghnímh cur chun 
feidhme, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
don tríú tír lena mbaineann maidir le bearta 
freagartha an Aontais arna nglacadh de 
bhun mhír 1. San fhógra sin, iarrfaidh an 
Coimisiún, thar ceann an Aontais, ar an tríú 
tír lena mbaineann an comhéigean 
eacnamaíoch a scor go pras, tairgfidh sé 
réiteach a chaibidliú, agus cuirfidh sé ann 
tríú tír lena mbaineann ar an eolas go 
mbeidh feidhm beart freagartha an Aontais 
mura scoirtear den chomhéigean 
eacnamaíoch.

3. Ar ghlacadh an ghnímh cur chun 
feidhme, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
don tríú tír lena mbaineann maidir le bearta 
freagartha an Aontais arna nglacadh de 
bhun mhír 1. San fhógra sin, iarrfaidh an 
Coimisiún, thar ceann an Aontais, ar an tríú 
tír lena mbaineann an comhéigean 
eacnamaíoch a scor láithreach, tairgfidh sé 
réiteach a chaibidil lena n-áirítear, i gcás 
inarb iomchuí, maidir le cúiteamh na 
díobhála a rinne an tríú tír don Aontas nó 
dá Bhallstáit, agus cuirfidh sé an tríú tír 
lena mbaineann ar an eolas go mbeidh 
feidhm ag beart freagartha an Aontais 
mura scoirtear den chomhéigean 
eacnamaíoch nó, i gcás inarb iomchuí, 
mura ndéanann an tríú tír sin an díobháil 
a rinneadh a dheisiú.

Leasú 49

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 4

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

4. Luafar sa ghníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear i mír 1 go gcuirfear 
cur i bhfeidhm na mbeart freagartha 
Aontais siar ar feadh tréimhse a 
shonraítear sa ghníomh cur chun feidhme 
sin, má tá faisnéis inchreidte ag an 
gCoimisiún gur scoir an tríú tír den 
chomhéigean eacnamaíoch roimh thús chur 
i bhfeidhm na mbeart freagartha Aontais 
arna nglacadh Sa chás sin, foilseoidh an 
Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh ina léireofar gurb ann don 
fhaisnéis sin agus léireofar freisin an dáta 
óna mbeidh feidhm ag an iarchur. Má 
scoireann an tríú tír den chomhéigean 
eacnamaíoch sula gcuirfear tús le cur i 
bhfeidhm na mbearta freagartha Aontais, 
déanfaidh an Coimisiún bearta freagartha 
an Aontais a fhoirceannadh i gcomhréir le 

4. Luafar sa ghníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear i mír 1 go gcuirfear 
cur i bhfeidhm na mbeart freagartha 
Aontais siar, ach díreach ar feadh tréimhse 
is gá chun go bhfíoróidh an Coimisiún 
scor iarbhír an chomhéigin nó na 
bagartha comhéigin agus a chaithfear a 
shonrú sa ghníomh cur chun feidhme sin, 
má tá faisnéis inchreidte ag an gCoimisiún 
go bhfuil bearta nithiúla déanta ag an tríú 
tír chun scor den chomhéigean 
eacnamaíoch nó den bhagairt chomhéigin, 
nó, i gcás inarb iomchuí, go ndearna sí an 
díobháil a rinneadh a dheisiú roimh thús 
chur i bhfeidhm na mbeart freagartha 
Aontais arna nglacadh. Sa chás sin, 
foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh ina léireofar 
gurb ann don fhaisnéis sin agus léireofar 
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hAirteagal 10. freisin an dáta óna mbeidh feidhm ag an 
iarchur. Má scoireann an tríú tír den 
chomhéigean eacnamaíoch nó, i gcás inarb 
iomchuí, má dhéanann sí an díobháil a 
rinneadh a dheisiú sula gcuirfear tús le cur 
i bhfeidhm na mbearta freagartha Aontais, 
déanfaidh an Coimisiún bearta freagartha 
an Aontais a fhoirceannadh i gcomhréir le 
hAirteagal 10.

Leasú 50

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. D’ainneoin mhíreanna 2, 3 agus 4, 
féadfaidh feidhm a bheith ag bearta 
freagartha an Aontais gan an Coimisiún, 
thar ceann an Aontais, agus é á iarraidh ar 
an tríú tír lena mbaineann, uair amháin 
eile, an comhéigean eacnamaíoch a scor nó 
gan fógra a bheith tugtha ag an gCoimisiún 
dó ar dtús go mbeidh feidhm ag beart 
freagartha an Aontais, i gcás inar gá sin 
chun cearta agus leasanna an Aontais nó na 
mBallstát a chaomhnú, go háirithe maidir 
le héifeachtacht bhearta freagartha an 
Aontais.

5. Féadfaidh feidhm a bheith ag bearta 
freagartha an Aontais gan an Coimisiún, 
thar ceann an Aontais, agus é á iarraidh ar 
an tríú tír lena mbaineann arís, an 
comhéigean eacnamaíoch a scor nó gan 
fógra a bheith tugtha ag an gCoimisiún dó 
ar dtús go mbeidh feidhm ag beart 
freagartha an Aontais de bhun mhír 3, i 
gcás inar gá sin chun cearta agus leasanna 
an Aontais nó na mBallstát a chaomhnú, go 
háirithe maidir le héifeachtacht bhearta 
freagartha an Aontais.

Leasú 51

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo chun dochar doleasaithe don 
Aontas agus dá Bhallstáit ó na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a sheachaint, 
déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme is infheidhme láithreach a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
dá dtagraítear in Airteagal 15(3). Beidh 

6. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo chun dochar doleasaithe don 
Aontas agus dá Bhallstáit ó na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a sheachaint, 
déanfaidh an Coimisiún beart freagartha 
Aontais a ghlacadh trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 
7(1) mar ghníomhartha cur chun feidhme 
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feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i 
míreanna 2 agus 5. Fanfaidh na 
gníomhartha sin i bhfeidhm ar feadh 
tréimhse nach faide ná 3 mhí.

is infheidhme láithreach, i gcomhréir leis 
an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 
15(3). Beidh feidhm ag na ceanglais a 
leagtar amach i mír 1 go mír 4 agus 
meastar go bhfuil na coinníollacha a 
liostaítear i mír 5 á gcomhlíonadh. Beidh 
feidhm ag na gníomhartha sin ar feadh 
tréimhse nach faide ná trí mhí agus ina 
dhiaidh sin féadfar na bearta a ghlacadh 
trí bhíthin gníomh cur chun feidhme dá 
dtagraítear in Airteagal 7(1) de réir mar is 
iomchuí. Cuirfidh an Coimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas faoi na 
gníomhartha cur chun feidhme, lena n-
áirítear i bhfoirm malartú tuairimí, agus 
foilseoidh sé in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh iad agus trí mhodhanna 
cumarsáide poiblí oiriúnacha eile.

Leasú 52

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 7 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

7. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14 chun 
an liosta dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I a 
leasú chun cineálacha breise beart a 
sholáthar chun freagairt bheart de chuid 
tríú tír. Féadfaidh an Coimisiún 
gníomhartha tarmligthe den sórt sin a 
ghlacadh i gcás ina mbainfeadh an méid 
seo a leanas leis na cineálacha beart 
freagartha:

7. Tugtar de chumhacht don 
Choimisiún gníomhartha tarmligthe a 
ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 14 chun 
an liosta dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I a 
leasú chun cineálacha breise beart a 
sholáthar chun freagairt bheart de chuid 
tríú tír, tar éis Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle a chur ar an eolas faoi na 
gníomhartha tarmligthe. Féadfaidh an 
Coimisiún gníomhartha tarmligthe den sórt 
sin a ghlacadh i gcás ina mbainfeadh an 
méid seo a leanas leis na cineálacha beart 
freagartha:

Leasú 53

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní rachaidh aon bheart freagartha 
de chuid an Aontais thar an leibhéal atá 
in-chomhthomhaiste leis an díobháil a 
bhain don Aontas nó do Bhallstát de bharr 
bhearta an tríú tír um chomhéigean 
eacnamaíoch, agus a thromchúisí atá 
bearta an tríú tír agus na cearta atá i 
gceist á gcur san áireamh.

1. Beidh aon bheart freagartha de 
chuid an Aontais in-chomhthomhaiste le 
leibhéal na díobhála a bhain don Aontas 
nó do Bhallstát de bharr bhearta an tríú tír 
um chomhéigean eacnamaíoch agus leis an 
tionchar eacnamaíoch atá ag na bearta 
sin ar an Aontas nó ar Bhallstát, agus 
beidh sé éifeachtach maidir le cearta an 
Aontais agus a Bhallstát a chaomhnú a 
mhéid a bhaineann le roghanna 
ceannasacha dlisteanacha a dhéanamh i 
ndáil le gníomhartha, beartais nó 
seasaimh áirithe.

Leasú 54

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún beart 
freagartha iomchuí a roghnú agus a 
dhearadh, ag cur san áireamh an cinnidh a 
rinneadh de bhun Airteagal 4, na gcritéar a 
leagtar amach in Airteagal 2(2) agus leas 
an Aontais, ar bhonn na faisnéise atá ar 
fáil, lena n-áirítear mar a bailíodh í de bhun 
Airteagal 11, agus na gcritéar seo a leanas:

2. Déanfaidh an Coimisiún beart 
freagartha iomchuí a roghnú agus a 
dhearadh, ag cur san áireamh an cinnidh a 
rinneadh de bhun Airteagal 4, na gcritéar a 
leagtar amach in Airteagal 2, ar bhonn na 
faisnéise atá ar fáil, lena n-áirítear mar a 
bailíodh í de bhun Airteagal 11, agus na 
gcritéar seo a leanas:

Leasú 55

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) éifeachtacht na mbeart chun scor 
den chomhéigean eacnamaíoch a 
spreagadh;

(a) éifeachtacht na mbeart chun scor 
den chomhéigean eacnamaíoch agus, i 
gcás inarb iomchuí, cúiteamh na díobhála 
a rinneadh don Aontas agus dá Bhallstáit 
a spreagadh;
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Leasú 56

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún a 
chinneadh bearta freagartha an Aontais a 
chur i bhfeidhm faoi Airteagail 7 nó 8 ina 
mbeidh srianta ar infheistíocht dhíreach 
eachtrach nó ar thrádáil seirbhísí agus i 
ndáil le seirbhísí arna soláthar freisin, nó 
infheistíochtaí díreacha arna ndéanamh, 
laistigh den Aontas ag duine dlítheanach 
amháin nó níos mó ná sin atá bunaithe san 
Aontas agus atá faoi úinéireacht nó faoi 
rialú daoine ón tríú tír lena mbaineann, i 
gcás inar gá sin chun cuspóirí an 
Rialacháin seo a bhaint amach. Féadfaidh 
an Coimisiún cinneadh a dhéanamh maidir 
le cur i bhfeidhm den sórt sin i gcás nach 
leor bearta freagartha an Aontais nach 
gcumhdaíonn cásanna den sórt sin chun 
cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach 
go héifeachtach, go háirithe i gcás ina 
bhféadfaí bearta den sórt sin a sheachaint. 
Agus measúnú á dhéanamh aige ar cheart 
dó cinneadh den sórt sin a ghlacadh, 
breithneoidh an Coimisiún, i dteannta na 
gcritéar i míreanna 1 agus 2, i measc nithe 
eile:

3. Féadfaidh an Coimisiún a 
chinneadh bearta freagartha an Aontais a 
chur i bhfeidhm faoi Airteagail 7 nó 8 ina 
mbeidh srianta ar infheistíocht dhíreach 
eachtrach nó ar thrádáil seirbhísí agus i 
ndáil le seirbhísí arna soláthar freisin, nó 
infheistíochtaí díreacha arna ndéanamh, 
laistigh den Aontas ag duine dlítheanach 
amháin nó níos mó ná sin atá bunaithe san 
Aontas agus atá faoi úinéireacht nó faoi 
rialú daoine ón tríú tír lena mbaineann, i 
gcás inar gá sin chun cuspóirí an 
Rialacháin seo a bhaint amach. Féadfaidh 
an Coimisiún cinneadh a dhéanamh maidir 
le cur i bhfeidhm den sórt sin i gcás nach 
leor bearta freagartha an Aontais nach 
gcumhdaíonn cásanna den sórt sin chun 
cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach 
go héifeachtach, go háirithe i gcás ina 
bhféadfaí éifeacht beart den sórt sin a 
sheachaint nó a imchéimniú. Agus 
measúnú á dhéanamh aige ar cheart dó 
cinneadh den sórt sin a ghlacadh, 
breithneoidh an Coimisiún, i dteannta na 
gcritéar i míreanna 1 agus 2, i measc nithe 
eile:

Leasú 57

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) rannchuidiú éifeachtach na srianta 
laistigh den Aontas sin leis an gcuspóir 
scor den bheart um chomhéigean 
eacnamaíoch a bhaint amach;

(b) rannchuidiú éifeachtach féideartha 
na srianta laistigh den Aontas sin leis an 
gcuspóir scor den bheart um chomhéigean 
eacnamaíoch a bhaint amach;
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Leasú 58

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Coimisiún fógra do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle faoi na critéir chun bearta 
freagartha an Aontais a cheapadh.

Leasú 59

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú leanúnach ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht na mbeart 
freagartha Aontais a glacadh agus ar a n-
éifeachtaí ar leasanna an Aontais, agus 
coinneoidh sé Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas fúthu.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú leanúnach ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht bhearta freagartha 
an Aontais a glacadh agus ar a n-éifeachtaí 
ar leasanna an Aontais, agus coinneoidh sé 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas go rialta fúthu.

Leasú 60

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina gcuireann an tríú tír lena 
mbaineann an comhéigean eacnamaíoch ar 
fionraí, nó i gcás inar gá sin chun leasa an 
Aontais, féadfaidh an Coimisiún cur i 
bhfeidhm an bhirt freagartha sin de chuid 
an Aontais a chur ar fionraí fad a 
mhairfidh fionraíocht an tríú tír, nó a fhad 
is gá sin i bhfianaise leas an Aontais. 
Cuirfidh an Coimisiún bearta freagartha an 
Aontais ar fionraí más rud é gur thairg an 

2. I gcás ina gcuireann an tríú tír lena 
mbaineann an comhéigean eacnamaíoch ar 
fionraí ar fad cuirfidh an Coimisiún cur i 
bhfeidhm an bhirt freagartha sin de chuid 
an Aontais ar fionraí fad a mhairfidh 
fionraíocht an tríú tír nó, i gcás inar gá sin 
chun leas an Aontais, féadfaidh an 
Coimisiún cur i bhfeidhm bhearta 
freagartha an Aontas a chur ar fionraí a 
fhad is gá sin. Cuirfidh an Coimisiún 



RR\1265025GA.docx 37/98 PE703.008v02-00

GA

tríú tír lena mbaineann comhaontú, agus go 
bhfuil an comhaontú sin tugtha i gcrích ag 
an Aontas, ar comhaontú é chun an t-ábhar 
a chur faoi bhreithniú idirnáisiúnta tríú 
páirtí agus má chuireann an tríú tír a 
bearta um chomhéigean eacnamaíoch ar 
fionraí freisin. Trí bhíthin gníomh cur chun 
feidhme, cinnfidh an Coimisiún beart 
freagartha an Aontais a chur ar fionraí. 
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 15(2).

bearta freagartha an Aontais ar fionraí más 
rud é gur thairg an tríú tír lena mbaineann 
comhaontú, agus go bhfuil an comhaontú 
sin tugtha i gcrích ag an Aontas, ar 
comhaontú é chun an t-ábhar a chur faoi 
bhreithniú idirnáisiúnta tríú páirtí dá 
dtagraítear in Airteagal 5 agus má 
scoireann an tríú tír dá bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch freisin agus má 
gheallann sí go dtacóidh sí leis an 
mbreithniú tríú páirtí agus go gcloífidh sí 
leis. Trí bhíthin gníomh cur chun feidhme, 
cinnfidh an Coimisiún beart freagartha an 
Aontais a chur ar fionraí. Déanfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin a 
ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2).

Leasú 61

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás inar gá bearta freagartha an 
Aontais a choigeartú, agus na coinníollacha 
agus na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 
agus in Airteagal 9(2) á gcur san áireamh, 
nó forbairtí breise, lena n-áirítear freagairt 
an tríú tír, féadfaidh an Coimisiún, de réir 
mar is iomchuí, bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 7 a leasú trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme, i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 15(2).

3. I gcás inar gá bearta freagartha an 
Aontais a choigeartú, agus na coinníollacha 
agus na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 
agus in Airteagal 9(2) á gcur san áireamh, 
nó forbairtí breise, lena n-áirítear freagairt 
an tríú tír, déanfaidh an Coimisiún, de réir 
mar is iomchuí, bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 7 a leasú go pras trí bhíthin 
gníomh cur chun feidhme, i gcomhréir leis 
an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear 
in Airteagal 15(2).

Leasú 62

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4 – fomhír 1 – pointe a
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás inar scoireadh den 
chomhéigean eacnamaíoch;

(a) i gcás inar scoireadh den 
chomhéigean eacnamaíoch agus inar 
cúitíodh an díobháil a rinneadh;

Leasú 63

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4 – fomhír 1 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) i gcás inar gá beart freagartha an 
Aontais a tharraingt siar mar gheall ar 
chinneadh ceangailteach arna ghlacadh mar 
chuid de bhreithniú idirnáisiúnta tríú páirtí 
i ndíospóid idir an tríú tír lena mbaineann 
agus an tAontas nó Ballstát;

(c) i gcás inar gá beart freagartha an 
Aontais a tharraingt siar mar gheall ar 
chinneadh ceangailteach arna ghlacadh mar 
chuid de bhreithniú idirnáisiúnta tríú páirtí 
i ndíospóid idir an tríú tír lena mbaineann 
agus an tAontas nó Ballstát ar choinníoll 
go bhfuil bearta nithiúla déanta ag an tríú 
tír chun an cinneadh a chur chun 
feidhme; nó

Leasú 64

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo, déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme is 
infheidhme láithreach a ghlacadh, 
gníomhartha lena gcuirtear ar fionraí, lena 
leasaítear nó lena gcuirtear deireadh le 
bearta freagartha an Aontais arna nglacadh 
i gcomhréir le hAirteagal 7. Glacfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 15(3) agus 
leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu ar 
feadh tréimhse nach faide ná 2 mhí.

5. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo, déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme is 
infheidhme láithreach a ghlacadh, 
gníomhartha lena gcuirtear ar fionraí nó 
lena leasaítear bearta freagartha an Aontais 
arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 7. 
Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 15(3) agus 
leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu ar 
feadh tréimhse nach faide ná 2 mhí, ina 
dhiaidh sin féadfar gníomh cur chun 
feidhme dá dtagraítear i míreanna 2, 3 nó 
4 a ghlacadh de réir mar is iomchuí. 
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Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa ar an eolas gan mhoill faoin 
gcinneadh agus faoin údar atá leis.

Leasú 65

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Roimh ghlacadh na mbeart 
freagartha Aontais nó roimh leasú ar na 
bearta sin, déanfaidh an Coimisiún faisnéis 
agus tuairimí a lorg maidir leis an tionchar 
eacnamaíoch ar oibreoirí an Aontais agus 
ar leas an Aontais, trí fhógra a fhoilsiú in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí 
aon mhodh cumarsáide poiblí eile atá 
oiriúnach, agus féadfaidh an Coimisiún sin 
a dhéanamh roimh chur ar fionraí nó 
foirceannadh na mbeart sin, faoi seach. 
Luafar san fhógra an tréimhse ar laistigh di 
a bheidh an t-ionchur le cur isteach.

1. Roimh ghlacadh na mbeart 
freagartha Aontais nó roimh leasú ar na 
bearta sin, déanfaidh an Coimisiún faisnéis 
agus tuairimí a lorg maidir leis an tionchar 
eacnamaíoch ar oibreoirí an Aontais de réir 
mar is gá, trí fhógra a fhoilsiú in Iris 
Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí aon 
mhodh cumarsáide poiblí eile atá 
oiriúnach, agus féadfaidh an Coimisiún sin 
a dhéanamh roimh chur ar fionraí nó 
foirceannadh na mbeart sin, faoi seach. 
Luafar san fhógra an tréimhse ar laistigh di 
a bheidh an t-ionchur le cur isteach.

Leasú 66

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus é i mbun an bhailithe 
faisnéise faoi mhír 1, cuirfidh an Coimisiún 
páirtithe leasmhara ar an eolas agus 
rachaidh sé i gcomhairle leo, go háirithe 
comhlachais tionscail, ar páirtithe 
leasmhara iad a ndéanann bearta freagartha 
an Aontais a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dóibh, agus déanfaidh sé amhlaidh 
do na Ballstáit atá rannpháirteach in 
ullmhú nó i gcur chun feidhme 
reachtaíochta lena rialaítear na réimsí lena 
mbaineann.

3. Agus é i mbun an bhailithe 
faisnéise faoi mhír 1, cuirfidh an Coimisiún 
páirtithe leasmhara ar an eolas agus 
rachaidh sé i gcomhairle leo, go háirithe le 
comhlachais tionscail agus le 
comhpháirtithe sóisialta de chuid an 
Aontais, ar páirtithe leasmhara iad a 
ndéanann bearta freagartha an Aontais a 
d’fhéadfadh a bheith ann difear dóibh, agus 
déanfaidh sé amhlaidh do na Ballstáit atá 
rannpháirteach in ullmhú nó i gcur chun 
feidhme reachtaíochta lena rialaítear na 
réimsí lena mbaineann.
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Leasú 67

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) idirghníomhú beart den sórt sin le 
reachtaíocht ábhartha na mBallstát;

(b) idirghníomhú beart den sórt sin le 
reachtaíocht ábhartha an Aontais agus na 
mBallstát;

Leasú 68

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) leas an Aontais. (d) éifeacht na mbeart sin ar 
thionchar diúltach bhearta 
comhéigneacha an tríú tír a laghdú.

Leasú 69

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún lánaird 
ar an bhfaisnéis a bhailítear le linn an 
chleachtaidh bailithe faisnéise. Beidh 
anailís ar na bearta atá beartaithe ag 
gabháil leis an dréachtghníomh cur chun 
feidhme nuair a chuirfear faoi bhráid an 
choiste é i gcomhthéacs an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2).

5. Tabharfaidh an Coimisiún lánaird 
ar an bhfaisnéis a bhailítear le linn an 
chleachtaidh bailithe faisnéise. Beidh 
anailís ar na bearta atá beartaithe agus ar 
an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ag 
gabháil leis an dréachtghníomh cur chun 
feidhme nuair a chuirfear faoi bhráid an 
choiste é i gcomhthéacs an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2). Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa ar an eolas faoi anailís den 
sórt sin i gcomhréir le hAirteagal 10 de 
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Leasú 70
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Sula nglacfar gníomh cur chun 
feidhme i gcomhréir le hAirteagal 7(6) nó 
le hAirteagal 10(5), lorgóidh an Coimisiún 
faisnéis agus tuairimí ó pháirtithe 
leasmhara ábhartha ar bhealach 
spriocdhírithe, mura rud é go bhfuil na 
mórchúiseanna práinne den sórt sin nach 
féidir faisnéis a lorg ná comhairliúcháin a 
dhéanamh nó nach bhfuil gá leo ar 
chúiseanna oibiachtúla, mar shampla chun 
comhlíonadh oibleagáidí idirnáisiúnta an 
Aontais a áirithiú.

6. Lorgóidh an Coimisiún faisnéis 
agus tuairimí ó gheallsealbhóirí ábhartha 
go háirithe na hoibreoirí eacnamaíocha a 
ndéanann an comhéigean eacnamaíoch 
difear dóibh, mar phrionsabal ginearálta 
sula nglacfar gníomh cur chun feidhme i 
gcomhréir le hAirteagal 7(6) nó le 
hAirteagal 10(5), mura rud é go bhfuil cás 
eisceachtúil na mórchúiseanna práinne den 
sórt sin nach féidir faisnéis a lorg agus 
comhairliúcháin a dhéanamh nó nach 
bhfuil gá leo ar chúiseanna oibiachtúla, 
mar shampla chun a áirithiú go 
gcomhlíonfar oibleagáidí idirnáisiúnta an 
Aontais.

Leasú 71

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Airteagal 11a
An Príomh-Oifigeach Forfheidhmithe 

Trádála
Beidh an Príomh-Oifigeach 
Forfheidhmithe Trádála (CTEO) 
freagrach as cur chun feidhme an 
Rialacháin seo agus as a chomhordú le 
huirlisí eile a bhaineann le 
frithchomhéigean amhail an Reacht 
Blocála1a. Chun críocha an Rialacháin 
seo, déanfaidh an CTEO an méid seo a 
leanas:
(a)  faisnéis a bhailiú agus anailísí 
costais agus sonraí a sholáthar d’fhonn 
cineál na mbeart um chomhéigean 
eacnamaíoch a chinneadh;
(b) gníomhú, agus prionsabal na 
rúndachta á chomhlíonadh go hiomlán, 
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mar phríomhphointe teagmhála do 
ghnólachtaí AE agus do gheallsealbhóirí 
san earnáil phríobháideach a ndéanann 
bearta comhéigin eacnamaíoch difear 
dóibh, lena n-áirítear maidir leis an 
gcúnamh atá le cur ar fáil i gcomhthéacs 
comhéigean eacnamaíoch atá ar siúl faoi 
láthair;
__________________
1a Rialachán (CE) Uimh. 2271/96 ón 
gComhairle an 22 Samhain 1996 lena 
gcosnaítear i gcoinne éifeachtaí cur i 
bhfeidhm seach-chríochach reachtaíochta 
arna glacadh ag tríú tír, agus 
gníomhaíochtaí atá bunaithe ar an 
Rialachán sin nó a eascraíonn as (IO L 
309, 29.11.1996, lch. 1) (57).

Leasú 72

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní dhéanfar faisnéis a fhaightear de 
bhun an Rialacháin seo a úsáid ach amháin 
chun na críche ar iarradh í.

1. Ní dhéanfar faisnéis a fhaightear de 
bhun an Rialacháin seo a úsáid ach amháin 
chun na críche ar soláthraíodh, ar iarradh, 
nó a bhfuarthas í.

Leasú 73

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh soláthróir na faisnéise a 
iarraidh go gcaithfear leis an bhfaisnéis 
arna soláthar mar fhaisnéis rúnda. Sna 
cásanna sin, beidh achoimre neamhrúnda 
ag gabháil léi nó ráiteas ina míneofar na 
cúiseanna nach féidir achoimre a thabhairt 
ar an bhfaisnéis. Ní nochtfaidh an 
Coimisiún, an Chomhairle, Parlaimint na 

2. Féadfaidh soláthróir na faisnéise a 
iarraidh go gcaithfear leis an bhfaisnéis 
arna soláthar mar fhaisnéis rúnda. Sna 
cásanna sin, beidh achoimre neamhrúnda 
ach fhóinteach ag gabháil léi nó ráiteas ina 
míneofar na cúiseanna nach féidir 
achoimre a thabhairt ar an bhfaisnéis. Tá 
toirmeasc ar an gCoimisiún, an 
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hEorpa, na Ballstáit, ná a n-oifigigh aon 
fhaisnéis de chineál rúnda arna fáil de bhun 
an Rialacháin seo, gan cead sonrach a fháil 
ó sholáthróir na faisnéise sin.

Chomhairle, Parlaimint na hEorpa, na 
Ballstáit, a n-oifigigh aon fhaisnéis a 
nochtadh de chineál rúnda arna fáil de 
bhun an Rialacháin seo, gan cead sonrach a 
fháil ó sholáthróir na faisnéise sin.

Leasú 74

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 12 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ní chuirfear cosc ar an gCoimisiún 
le mír 2 faisnéis ghinearálta a nochtadh i 
bhfoirm achomair, nach bhfuil faisnéis inti 
lenar féidir soláthróir na faisnéise a 
shainaithint. Cuirfear leas dlisteanach na 
bpáirtithe lena mbaineann, is é sin nach 
nochtfaí aon fhaisnéis rúnda, san áireamh 
agus an nochtadh sin á dhéanamh.

3. Ní chuirfear cosc ar an gCoimisiún 
le mír 2 faisnéis ghinearálta a nochtadh i 
bhfoirm achomair achfóinteach, nach 
bhfuil faisnéis inti lenar féidir soláthróir na 
faisnéise a shainaithint. Cuirfear leas 
dlisteanach na bpáirtithe lena mbaineann, 
is é sin nach nochtfaí aon fhaisnéis rúnda, 
san áireamh agus an nochtadh sin á 
dhéanamh.

Leasú 75

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – teideal

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Athbhreithniú Tuaraisciú agus Athbhreithniú

Leasú 76

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar aon bheart freagartha de 
chuid an Aontais a ghlacfar de bhun 
Airteagal 7 sé mhí tar éis a fhoirceannta, 
agus ionchur ó pháirtithe leasmhara agus 
aon fhaisnéis ábhartha eile á gcur san 

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar aon bheart freagartha de 
chuid an Aontais a ghlacfar de bhun 
Airteagal 7 sé mhí tar éis a fhoirceannta, 
agus ionchur ó pháirtithe leasmhara, agus 
faisnéis arna soláthar ag Parlaimint na 
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áireamh. Déanfar scrúdú ar éifeachtacht 
agus ar oibriú bheart freagartha an Aontais 
sa tuarascáil mheastóireachta, agus beidh 
conclúidí féideartha inti maidir le bearta a 
dhéanfar amach anseo.

hEorpa agus ag an gComhairle, agus aon 
fhaisnéis ábhartha eile á gcur san áireamh. 
Foilseoidh an Coimisiún tuarascáil 
mheastóireachta gach bliain ina ndéanfar 
scrúdú ar éifeachtacht agus ar oibriú bheart 
freagartha Aontais, agus ina mbeidh 
conclúidí féideartha maidir le bearta a 
dhéanfar amach anseo. Cuirfidh an 
Coimisiún an tuarascáil sin faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na 
Comhairle.

Leasú 77

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tráth nach déanaí ná trí bliana tar 
éis ghlacadh an chéad ghnímh cur chun 
feidhme faoin Rialachán seo nó sé bliana 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo, cibé acu is luaithe, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán 
seo agus ar a chur chun feidhme agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2. Tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis 
theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, agus 
ar a dhéanaí gach 4 bliana ina dhiaidh 
sin, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú 
ar an Rialachán seo agus ar a chur chun 
feidhme, go háirithe chun comhlántacht 
leis an athbhreithniú ar an Reacht 
Blocála a áirithiú, agus cuirfidh sé 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle go háirithe sa 
tuairisciú ábhartha ón bPríomh-
Oifigeach Forfheidhmithe Trádála.
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá ionstraim frith-chomhéigin (ACI) de dhíth ar an Aontas go práinneach chun bearna 
mhíshásúil i ndlí an Aontais a líonadh: cé go bhfuil aistriú ann ó thrádáil riailbhunaithe chuig 
trádáil cumhacht-bhunaithe, níl aon uirlis ag an Aontas faoi láthair chun comhéigean 
eacnamaíoch a dhíspreagadh agus, i gcás inar gá, chun freagairt ar an gcomhéigean 
eacnamaíoch chun gur féidir leasanna dlisteanacha an Aontais agus a Bhallstát a chosaint. 

Ní mór go mbeidh na truicir don ionstraim seo sainmhínithe go leathan agus neodrach ó 
thaobh tíre de. Go deimhin, is iomaí cineál comhéigean eacnamaíoch a d’fhéadfadh a bheith 
ann, amhail bagairt Washington go ndéanfaí frithbheart i leith cáin dhigiteach roinnt Ballstát 
de chuid an Aontais; Bac na Síne ar allmhairí ón Liotuáin tar éis don Téaváin Ambasáid de-
facto a oscailt in Vilnius, baghcait ‘gan choinne’ ar bhrandaí an Iarthair agus na toirmisc ar 
Fheisirí de Pharlaimint na hEorpa a dhéanann cáineadh ar an tSín; Toirmeasc na Rúise ar 
allmhairiú earraí talmhaíochta ó Bhallstáit de chuid an Aontais. 

Agus é ag dul i muinín, i gcás inar féidir, na sásraí um réiteach díospóidí atá ann cheana agus 
ag lorg straitéis dhomhanda choiteann, ba cheart go mbeadh an tAontas in ann idirghabháil a 
dhéanamh níos gasta i gcás ina bhféachann tír, trí bhearta a chur i bhfeidhm a dhéanann difear 
do thrádáil agus d’infheistíochtaí, nó trí bhagairt dá leithéid a dhéanamh, le brú a chur ar an 
Aontas nó ar a Bhallstáit rogha pholaitiúil a dhéanamh nó staonadh ó rogha pholaitiúil a 
dhéanamh. Is laige inár gcóras dlí é nach bhfuil uirlis den sórt sin ar fáil ós rud é go 
gceadaítear cur i gcoinne comhéigean eacnamaíoch faoin dlí idirnáisiúnta. Dá mbeadh a 
leithéid d’uirlis ann, bheadh éifeacht dhíspreagthach aici. Ina theannta sin, ba cheart dúinn a 
chur san áireamh go bhfuil ionstraimí comhchosúla i bhfeidhm ag ár gcomhpháirtithe trádála 
cheana féin – níl an tAontas ach ag breith suas, ní ag géarú rás arm atá sé.

Ina theannta sin, ní mór a thuiscint go bhfuil bearta a ghlactar faoi ACI ina rogha dheireanach 
i bhfreagairt AE ar ghníomhaíochtaí comhéigneacha tríú tír nach n-úsáidfí ach chun spás 
beartais dlisteanach an Aontais a chosaint agus chun na críche sin amháin. Ní uirlis 
ionsaitheach í a fhéadfaidh an tAontas a úsáid go neamh-idirdhealaitheach. 

Le blianta beaga anuas, chonaiceamar teannas sa trádáil dhomhanda agus tionchar phaindéim 
COVID-19 ar shlabhraí soláthair domhanda, ar tháinig a leochaileachtaí tuilleadh chun solais 
i ndiaidh ionradh míleata na Rúise ar an Úcráin i mí Feabhra 2022. Sa chomhthéacs sin, 
creidim nach bhféadfaidh an tAontas a bheith ina idirghabhálaí inchreidte ar an leibhéal 
domhanda gan ionstraim trádála chumhachtach a bheith ann lena gcaomhnófar a leasanna, a 
chearta agus a roghanna polaitiúla ceannasacha. Sa dearbhú is déanaí de Dhearbhú Versailles 
ó na Cinn Stáit agus Rialtais an 10 agus an 11 Márta 2022, leagtar béim ar ról bheartas trádála 
an Aontais chun an cuspóir a bhaint amach go bhforbrófaí uathriail straitéiseach na hEorpa trí 
bhonn eacnamaíoch níos láidre a chur ar bun trína dhéanamh níos athléimní, níos iomaíche 
agus níos oiriúnaí don aistriú glas agus don aistriú digiteach, agus gan aon duine a fhágáil ar 
lár ag an am céanna.

D’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún togra a chur síos le haghaidh ionstraim frith-
chomhéigin in 2020, as ar eascair dearbhú comhpháirteach ó institiúidí AE atá i gceangal leis 



PE703.008v02-00 46/98 RR\1265025GA.docx

GA

an rialachán leasaithe maidir le forfheidhmiú1. Sa chomhthéacs sin, chuir na Ballstáit agus 
Parlaimint na hEorpa in iúl gur ábhar imní dóibh cleachtais trádála tríú tíortha áirithe chun 
féachaint leis an Aontas Eorpach agus/nó a Bhallstáit a chomhéigniú chun bearta beartais 
áirithe a ghlacadh nó a tharraingt siar. Táim ag tnúth leis an gcomhsheasamh ón gComhairle 
maidir leis an ionstraim nua seo.

Is díol sásaimh dom gur ghlac Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh lenár n-ábhair imní i mí 
Mheán Fómhair 2020 agus, mar a gealladh, gur chuir an Coimisiún togra le haghaidh ACI 
síos roimh dheireadh 2021. Comhlánóidh an uirlis nua seo bosca uirlisí trádála an Aontais, in 
éineacht leis na rialacha nua maidir le cómhalartacht le haghaidh rochtain ar mhargaí soláthair 
dhomhanda agus maidir le fóirdheontais eachtracha shaobhacha, a bhfuil an Pharlaimint seo 
ag obair go dian orthu mar chuid den athbhreithniú ar bheartas trádála AE. Mar a thugamar le 
fios freisin sa tuarascáil uainn ar éifeachtaí COVID-19 ar thrádáil2, is é cuspóir an 
athbhreithnithe sin a áirithiú go gcuirfidh an trádáil le cuspóir uileghabhálach uathriail 
straitéiseach an Aontais. 

Dá bhrí sin, tacaím i gcoitinne leis an togra ón gCoimisiún le haghaidh ionstraim trádála agus 
sna leasuithe atá molta i mo dhréacht-tuarascáil, dírítear ar na seacht bpointe seo a leanas: 

1. Sainmhíniú níos leithne ar chomhéigean eacnamaíoch chun díspreagadh iarbhír a 
áirithiú. Cumhdófar leis an ionstraim seo freisin an bhagairt go ndéanfadh tríú tír bearta, a 
cháilíonn mar chomhéigean eacnamaíoch astu féin, chomh maith le haon bheart a chuirfeadh 
isteach ar rogha beartais ar leith de chuid an Aontais, cibé foirm ina mbeidh sé. 

2. I gcás inar gá, a bhuí le freagairt thapa agus éifeachtach ón Aontas, beidh an ionstraim 
seo inchreidte: Beidh frithbhearta AE comhréireach agus tapa, i gcás práinne, agus beidh sé 
d’aidhm acu ní hamháin deireadh a chur leis an gcomhéigean ach, nuair is féidir, aghaidh a 
thabhairt freisin ar an díobháil a dhéanann comhéigean.

3. Ní mór an smacht reachta a chaomhnú trí dheimhneacht dhlíthiúil agus trí 
fhrithbhearta atá comhoiriúnach leis an dlí idirnáisiúnta; ní mór an cóimheá ceart a aimsiú sa 
nós imeachta idir an gá le freagairt thapa agus an tábhacht a bhaineann le léiriú a thabhairt ar 
chreat ama na gcéimeanna nós imeachta is gá.

4. Rannpháirtíocht i gcomhair réiteach caibidlithe ach gan moill mhíchuí a chur ar an 
bpróiseas: ba cheart a dhóthain spáis a áirithiú le haghaidh idirphlé leis an tríú tír agus le 
haghaidh comhar i bhfóraim idirnáisiúnta agus le comhpháirtithe trádála eile de chuid an 
Aontais gan moill mhíchuí a chur ar fhorchur frithbheart. 

5. Tá leas an Aontais i gcroílár na hionstraime sin: an cumas cur i gcoinne bearta tríú 
tíortha go héifeachtúil lena gcuirtear isteach go míchuí ar roghanna ceannasacha dlisteanacha 
an Aontais agus/nó na mBallstát, sa chomhthéacs sin, is cuid chinntitheach de leas an Aontais 
é. Ní mór do leas an Aontais a áirithiú freisin go gcuirfear san áireamh, i gcás aon bhearta a 
dhéanfar faoin rialachán seo, comhchuibheas eacnamaíoch agus sóisialta an Aontais agus 
nach ndéanfaidh siad dochar dóibh. 

1 Dearbhú comhpháirteach IO C 49, 12.2.2021, lch. 1.
2 Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Iúil 2021 maidir le gnéithe agus impleachtaí trádála COVID-19 
(2020/2117(INI)).
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6. Ní mór comhleanúnachas a áirithiú le hionstraimí eile lena dtugtar aghaidh ar 
éifeachtaí seach-chríochacha na mbeart a rinne tíortha nach tíortha de chuid an Aontais iad, 
amhail an Reacht Blocála. Chun na críche sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá leis an rialachán 
seo a athbhreithniú go luath.

7. Grinnscrúdú daonlathach ag gach céim: tá rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara – 
agus rúndacht iomlán á háirithiú – ríthábhachtach chun comhéigean a shainaithint, chun a 
mhéid agus a éifeachtaí a chinneadh agus, ar an gcaoi sin, frithbhearta éifeachtacha a 
cheapadh. Déanfar an Pharlaimint, a fheidhmeoidh grinnscrúdú daonlathach ar an ionstraim 
seo, a choimeád ar an eolas in éineacht leis an gComhairle ag gach céim ábhartha, ón scrúdú 
go dtí an t-athbhreithniú leanúnach ar bhearta AE.
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28.7.2022

TUAIRIM ÓN gCOISTE UM GHNÓTHAÍ EACHTRACHA

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
leis an Aontas agus a Bhallstáit a chosaint ar chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh tríú 
tíortha
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Markéta Gregorová

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an 
coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Sa gheilleagar domhanda 
idirnasctha nua-aimseartha tá riosca 
méadaithe ann maidir le comhéigean 
eacnamaíoch, agus tuilleadh deiseanna go 
dtarlódh sé, mar sa domhan seo tugtar 
modhanna breise do thíortha, lena n-
áirítear modhanna hibrideacha, 
comhéigean den sórt sin a chur in úsáid. Tá 
sé inmhianaithe go gcuirfidh an tAontas le 
creataí idirnáisiúnta a chruthú, a fhorbairt 
agus a shoiléiriú chun cásanna comhéigin 
eacnamaíoch a chosc agus a dhíothú.

(5) Sa gheilleagar domhanda 
idirnasctha nua-aimseartha, tá riosca 
méadaithe ann maidir le comhéigean 
eacnamaíoch, agus tuilleadh deiseanna go 
dtarlódh sé, mar sa domhan seo tugtar 
modhanna breise, lena n-áirítear modhanna 
hibrideacha, díreacha nó indíreacha, 
comhéigean den sórt sin a chur in úsáid do 
thíortha, go háirithe do réimis 
neamhdhaonlathacha. Tá sé tábhachtach 
go gcuirfidh an tAontas le creataí 
idirnáisiúnta a chruthú, a fhorbairt agus a 
shoiléiriú chun cásanna comhéigin 
eacnamaíoch a chosc agus a dhíothú.
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Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5a) Leanann réimis 
neamhdhaonlathacha, amhail Cónaidhm 
na Rúise, Daon-Phoblacht na Síne nó 
Poblacht Ioslamach na hIaráine, den 
bhonn a bhaint ón ord riailbhunaithe 
idirnáisiúnta, de bheith ag bagairt ar 
rialachas daonlathach agus slándáil an 
Aontais agus na mBallstát, agus dár n-
iomaíochas eacnamaíoch a dhíghrádú.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú. Is 
amhlaidh atá go háirithe nuair a dhéanann 
tríú tíortha bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht agus a chuireann 
isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit, ar 
bearta iad a fhéachann le scor, modhnú nó 
glacadh gnímh ar leith de chuid an Aontais 
nó Ballstáit a chosc nó a dhéanamh. Ar na 
bearta den sórt sin a dhéanann difear don 
trádáil nó don infheistíocht, féadfar a 
áireamh, ní hamháin gníomhaíochtaí a 
dhéantar i leith chríoch an tríú tír agus a 
bhfuil éifeachtaí acu laistigh di, ach 
gníomhaíochtaí a dhéanann an tríú tír 

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú. Is 
amhlaidh atá, go háirithe, nuair a dhéanann 
tríú tíortha bearta, nó nuair a bhragraíonn 
siad bearta a dhéanamh, lena ndéantar 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht agus 
lena gcuirtear isteach ar roghanna 
ceannasacha dlisteanacha an Aontais nó 
Ballstáit, lena n-áirítear a chuid 
gníomhaíochtaí agus cinntí rialtais nó 
breithiúnacha, trí fhéachaint, go díreach 
nó go hindíreach, le scor, modhnú nó 
glacadh gnímh ar leith de chuid an Aontais 
nó Ballstáit a chosc nó a dhéanamh. Ar na 
bearta sin lena ndéantar difear don trádáil 
nó don infheistíocht, nó lena mbagraítear 
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freisin, lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú 
nó á stiúradh ag an tríú tír agus atá 
lonnaithe san Aontas, ar gníomhaíochtaí 
iad a dhéanann díobháil do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san 
Aontas.

na bearta sin a dhéanamh, féadfar a 
áireamh, ní hamháin gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh nó arna mbagairt agus a bhfuil 
éifeachtaí acu laistigh de chríoch tríú tír, 
ach freisin gníomhaíochtaí arna 
ndéanamh nó arna mbagairt ag an tríú tír, 
lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú nó á 
stiúradh ag an tríú tír agus atá lonnaithe san 
Aontas, ar gníomhaíochtaí iad lena 
ndéantar díobháil do ghníomhaíochtaí 
eacnamaíocha san Aontas, amhail, i measc 
nithe eile, éifeachtaí seach-chríochacha 
áirithe a bhíonn ag smachtbhannaí tríú 
tír.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Baineann comhéigean 
eacnamaíoch Dhaon-Phoblacht na Síne i 
gcoinne na Liotuáine, ar Ballstát de chuid 
an Aontais í , an bonn ó 
bhunphrionsabail mhargadh aonair an 
Aontais agus tá gá le freagairt 
chomhpháirteach ina leith.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6b) Baineann comhéigean 
eacnamaíoch Dhaon-Phoblacht na Síne i 
gcoinne tíortha is iarrthóirí agus tíortha is 
iarrthóirí ionchasacha an bonn ó 
bheartais mhéadaithe an Aontais agus ó 
rath na n-athchóirithe daonlathacha agus 
eacnamaíocha i dtíortha ar mian leo a 
bheith ina mBallstáit den Aontas. Is é atá 
mar thoradh ar infheistíochtaí agus 
iasachtaí na Síne i dtíortha na mBalcán 
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Thiar, go háirithe an iasacht dar luach 
EUR 1 bhilliún a ghlac rialtas 
Mhontainéagró chun mórbhealach Bar-
Boljare a thógáil, gur leochailí a bhíonn 
na tíortha sin i leith trasnaíocht eachtrach 
agus go gcuirtear ualach ar a n-airgeadas 
poiblí.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(8) Cuspóirí an Rialacháin seo, go 
háirithe cur in aghaidh chomhéigean 
eacnamaíoch an Aontais nó Ballstáit de 
dhéanamh tríú tíortha, ní féidir leis na 
Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint amach ar 
bhealach leordhóthanach agus iad gníomhú 
dóibh ina n-aonar. Is amhlaidh atá toisc 
nach bhféadfaidh na Ballstáit, mar 
ghníomhaithe ar leith faoin dlí 
idirnáisiúnta, a bheith i dteideal freagairt 
do chomhéigean eacnamaíoch atá dírithe ar 
an Aontas, faoin dlí idirnáisiúnta. Ina 
theannta sin, de thoradh na hinniúlachta 
eisiaiche a thugtar don Aontas trí Airteagal 
207 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, cuirtear cosc ar na 
Ballstáit bearta comhbheartais tráchtála a 
ghlacadh mar fhreagairt ar chomhéigean 
eacnamaíoch. Dá bhrí sin, is féidir na 
cuspóirí sin a bhaint amach ar bhealach 
níos éifeachtaí ar leibhéal an Aontais.

(8) Cuspóirí an Rialacháin seo, go 
háirithe cur in aghaidh chomhéigean 
eacnamaíoch an Aontais nó Ballstáit de 
dhéanamh tríú tíortha, ní féidir leis na 
Ballstáit na cuspóirí sin a bhaint amach ar 
bhealach leordhóthanach agus iad gníomhú 
dóibh ina n-aonar. Is amhlaidh atá toisc 
nach bhféadfaidh na Ballstáit, mar 
ghníomhaithe ar leith faoin dlí 
idirnáisiúnta, a bheith i dteideal freagairt 
do chomhéigean eacnamaíoch atá dírithe ar 
an Aontas, faoin dlí idirnáisiúnta. Ina 
theannta sin, de thoradh na hinniúlachta 
eisiaiche a thugtar don Aontas trí Airteagal 
207 den Chonradh ar Fheidhmiú an 
Aontais Eorpaigh, cuirtear cosc ar na 
Ballstáit bearta comhbheartais tráchtála a 
ghlacadh mar fhreagairt ar chomhéigean 
eacnamaíoch. Dá bhrí sin, baintear na 
cuspóirí sin amach ar bhealach níos 
éifeachtaí ar leibhéal an Aontais, agus de 
mheon na haontachta agus na 
dlúthpháirtíochta.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) I gcomhréir le prionsabal na (9) I gcomhréir le prionsabal na 
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comhréireachta, chun creat éifeachtach 
cuimsitheach a chruthú maidir le 
gníomhaíocht an Aontais in aghaidh 
comhéigean eacnamaíoch, is gá agus is 
iomchuí rialacha a leagan síos i ndáil cur in 
aghaidh bhearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch, mar aon leis na 
bearta sin a scrúdú agus a chinneadh. Sula 
ndéanfar bearta freagartha an Aontais, ba 
cheart, go háirithe, scrúdú a dhéanamh ar 
na fíorais, cinneadh a dhéanamh an ann 
don chomhéigean eacnamaíoch agus, nuair 
is féidir sin, iarracht a dhéanamh teacht ar 
réiteach i gcomhar leis an tríú tír lena 
mbaineann. Ba cheart aon bhearta a 
fhorchuireann an tAontas a bheith in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a 
dhéanfadh bearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch. Sna critéir 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
shainiú, ba cheart a chur san áireamh go 
háirithe an gá atá le héifeachtaí 
comhthaobhacha, ualaí riaracháin agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais. Dá bhrí sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i 
gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach.

comhréireachta, chun creat éifeachtach 
cuimsitheach a chruthú maidir le 
gníomhaíocht an Aontais in aghaidh 
comhéigean eacnamaíoch, is gá agus is 
iomchuí rialacha a leagan síos i ndáil cur in 
aghaidh bhearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch, mar aon leis na 
bearta sin a scrúdú agus a chinneadh. Sula 
ndéanfar bearta freagartha an Aontais, ba 
cheart, go háirithe, le linn tréimhse 
réasúnach ama nach faide ná 3 mhí, 
scrúdú a dhéanamh ar na fíorais, cinneadh 
a dhéanamh an ann do chomhéigean 
eacnamaíoch agus, nuair is féidir sin, 
iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach i 
gcomhar leis an tríú tír lena mbaineann. Ba 
cheart aon bhearta a fhorchuireann an 
tAontas a bheith in-chomhthomhaiste leis 
an díobháil a dhéanfadh bearta na dtríú 
tíortha um chomhéigean eacnamaíoch. Sna 
critéir maidir le bearta freagartha an 
Aontais a shainiú, ba cheart a chur san 
áireamh go háirithe an gá atá le héifeachtaí 
comhthaobhacha, ualaí riaracháin agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais. Dá bhrí sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i 
gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(11) Toirmisctear an comhéigean faoin 
dlí idirnáisiúnta i gcás ina n-úsáideann tír 
bearta amhail srianta trádála nó 
infheistíochta chun gníomhaíocht nó easpa 
gníomhaíochta a fháil ó thír eile nach 
bhfuil oibleagáid idirnáisiúnta ar an tír sin 
é a dhéanamh ach gur gníomhaíocht nó 
easpa gníomhaíochta a thagann faoin 

(11) Toirmisctear an comhéigean faoin 
dlí idirnáisiúnta nuair a úsáideann tír bearta 
amhail srianta trádála nó infheistíochta, nó 
glacadh dlíthe a bhfuil feidhm sheach-
chríochach acu agus lena mbaintear an 
bonn ó leasanna oibreoirí eacnamaíocha 
de chuid an Aontais Eorpaigh a bhfuil a 
gcuid oibleagáidí idirnáisiúnta á 
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cheannasacht na tíre sin, nuair a bhaineann 
an comhéigean tairseach cháilíochtúil nó 
chainníochtúil áirithe amach, ag brath ar an 
gcuspóir atá beartaithe agus ar na 
modhanna a úsáideadh. Ba cheart don 
Choimisiún scrúdú a dhéanamh ar 
ghníomhaíocht an tríú tír ar bhonn critéir 
cháilíochtúla agus chainníochtúla a 
chuidíonn chun a chinneadh an gcuireann 
an tríú tír isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit agus 
an comhéigean eacnamaíoch é a 
gníomhaíocht lena n-éileofaí freagairt ón 
Aontas.

gcomhlíonadh acu, chun gníomhaíocht nó 
easpa gníomhaíochta a fháil ó thír eile nach 
bhfuil oibleagáid idirnáisiúnta ar an tír sin 
é a dhéanamh ach gur gníomhaíocht nó 
easpa gníomhaíochta í a thagann faoi 
cheannasacht na tíre sin, nuair a bhaineann 
an comhéigean tairseach cháilíochtúil nó 
chainníochtúil áirithe amach, ag brath ar an 
gcuspóir atá beartaithe agus ar na 
modhanna arna n-úsáid. Ba cheart don 
Choimisiún scrúdú a dhéanamh ar 
ghníomhaíocht an tríú tír ar bhonn critéir 
cháilíochtúla agus chainníochtúla a 
chuidíonn chun a chinneadh an gcuireann 
an tríú tír isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit, an 
bhfuil an tríú tír ag gabháil do phatrún 
trasnaíochta lena bhféachtar le 
gníomhartha áirithe a fháil ón Aontas nó 
ó na Ballstáit nó ó thíortha eile; an bhfuil 
an tríú tír ag gníomhú ar bhonn ábhar 
imní dlisteanach a aithnítear go 
hidirnáisiúnta; an ndearna an tríú tír 
iarrachtaí cearta, roimh fhorchur a 
mbeart, de mheon macánta, réiteach a 
fháil ar an gcás trí chomhordú nó 
breithniú idirnáisiúnta, bíodh sin 
déthaobhach nó laistigh d’fhóram 
idirnáisiúnta, agus i gcás ina ndearnadh, 
ar an mbealach a ndearnadh iad; tréine, 
déine, minicíocht, fad, leithead agus méid 
bheart an tríú tír agus an brú a thagann 
as, agus an ionann a ghníomhaíocht agus 
comhéigean eacnamaíoch a n-éilítear 
freagairt ón Aontas ina leith.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(13) Ba cheart don Choimisiún scrúdú a 
dhéanamh an bhfuil bearta tríú tír 
comhéigneach, ar a thionscnamh féin nó tar 
éis faisnéis arna fáil ó aon fhoinse, lena n-
áirítear daoine dlítheanacha agus nádúrtha 
nó Ballstát. Tar éis an scrúdaithe sin, ba 
cheart don Choimisiún a chinneadh an 

(13) Ba cheart don Choimisiún scrúdú a 
dhéanamh an bhfuil bearta tríú tír 
comhéigneach, ar a thionscnamh féin nó tar 
éis dó faisnéis a fháil ó aon fhoinse, lena n-
áirítear daoine dlítheanacha agus nádúrtha, 
Parlaimint na hEorpa nó Ballstát. Tar éis 
an scrúdaithe sin, ba cheart don 



RR\1265025GA.docx 55/98 PE703.008v02-00

GA

bhfuil an beart tríú tír comhéigneach. Ba 
cheart don Choimisiún aon chinneadh 
dearfach a chur in iúl don tríú tír lena 
mbaineann, mar aon le hiarraidh go scoirfí 
den chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, go ndeiseofaí aon díobháil a 
rinneadh.

Choimisiún a chinneadh an bhfuil an beart 
tríú tír comhéigneach. Ba cheart don 
Choimisiún aon chinneadh dearfach a chur 
in iúl don tríú tír lena mbaineann, mar aon 
le hiarraidh go scoirfí den chomhéigean 
eacnamaíoch laistigh de thréimhse nach 
faide ná 90 lá agus, i gcás inarb iomchuí, 
go gcúiteofaí aon díobháil a rinneadh.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(14) Ba cheart don Aontas tacú agus 
oibriú i gcomhar le tríú tíortha a ndéanann 
na bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear dóibh, nó 
le tríú tíortha leasmhara eile. Ba cheart don 
Aontas páirt a ghlacadh sa chomhordú 
idirnáisiúnta i bhfóraim dhéthaobhacha, 
ilpháirtithe nó iltaobhacha atá dírithe ar an 
gcomhéigean eacnamaíoch a chosc nó a 
dhíothú.

(14) Ba cheart don Aontas tacú agus 
oibriú i gcomhar le tríú tíortha a ndéanann 
na bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear dóibh, nó 
le tríú tíortha leasmhara eile, go háirithe le 
comhpháirtithe daonlathacha atá ar aon 
intinn leis. Ba cheart don Aontas páirt a 
ghlacadh sa chomhordú idirnáisiúnta i 
bhfóraim dhéthaobhacha, ilpháirtí nó 
iltaobhacha atá dírithe ar an gcomhéigean 
eacnamaíoch a chosc nó a dhíothú.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Níor cheart don Aontas frithbhearta 
a fhorchur ach amháin nuair nach mbeidh 
de thoradh ar mhodhanna eile amhail 
caibidlíocht, idirghabháil nó breithniú, go 
scoirfí den chomhéigean eacnamaíoch go 
pras agus go héifeachtach agus go ndéanfaí 
an díobháil a rinneadh don Aontas nó dá 
Bhallstáit leis a chúiteamh, agus nuair is gá 
beart a dhéanamh chun leasanna agus 
cearta an Aontais agus a Bhallstát a 
chosaint agus nuair is chun leas an Aontais 
é. Is iomchuí go leagtar amach sa 

(15) Níor cheart don Aontas frithbhearta 
a fhorchur ach amháin nuair nach mbeidh 
de thoradh ar mhodhanna eile amhail 
caibidlíocht, idirghabháil nó breithniú, go 
scoirfí, laistigh de thréimhse nach faide 
ná 6 mhí i ndiaidh cinneadh gur ann do 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tír, den chomhéigean eacnamaíoch go 
pras agus go héifeachtach, agus go 
ndéanfaí an díobháil a rinneadh don Aontas 
nó dá Bhallstáit leis a chúiteamh, agus 
nuair is gá beart a dhéanamh chun leasanna 



PE703.008v02-00 56/98 RR\1265025GA.docx

GA

Rialachán na rialacha agus na nósanna 
imeachta is infheidhme maidir le bearta 
freagartha an Aontais a fhorchur agus a 
chur i bhfeidhm agus go gceadaítear 
gníomhaíocht ghasta leis i gcás inar gá 
chun éifeachtacht aon bheart freagartha 
Aontais a chaomhnú.

agus cearta an Aontais agus a Bhallstát a 
chosaint agus nuair is chun leas an Aontais 
é. Is iomchuí go leagtar amach sa 
Rialachán na rialacha agus na nósanna 
imeachta is infheidhme maidir le bearta 
freagartha an Aontais a fhorchur agus a 
chur i bhfeidhm agus go gceadaítear 
gníomhaíocht ghasta leis chun éifeachtacht 
aon bheart freagartha de chuid an Aontais a 
chaomhnú.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: 
éifeachtacht na mbeart chun scor 
chomhéigean an tríú tír a spreagadh; a n-
acmhainneacht faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndearnadh bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a rinne an tríú 
tír difear dóibh; an aidhm éifeachtaí 
diúltacha eacnamaíocha agus éifeachtaí 
eile ar an Aontas a sheachaint nó a 
íoslaghdú; castacht dhíréireach riaracháin 
agus costais dhíréireacha a sheachaint. Tá 
sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear leas 
an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh. Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais a roghnú ó réimse leathan 
roghanna ionas go mbeifear in ann na 
bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás ar 
leith.

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: 
éifeachtacht na mbeart chun scor 
chomhéigean an tríú tír a spreagadh; 
éifeachtacht na mbeart chun an díobháil 
arna déanamh leis an gcomhéigean 
eacnamaíoch a chúiteamh; a n-
acmhainneacht faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndearna bearta um chomhéigean 
eacnamaíoch a rinne an tríú tír difear 
dóibh; an aidhm éifeachtaí diúltacha 
eacnamaíocha agus éifeachtaí eile ar an 
Aontas a sheachaint nó a íoslaghdú; 
castacht dhíréireach riaracháin agus costais 
dhíréireacha a sheachaint; cur in iúl 
straitéiseach ghníomhaíochtaí an Aontais 
chun a áirithiú nach ndéanann tríú tír 
bréagléiriú orthu nó nach ndéanann sí 
iad a ionramháil trí mhífhaisnéis, 
bréagaisnéis nó bolscaireacht; seachaint 
nó íoslaghdú tionchar diúltach ar 
bheartais nó cuspóirí eile de chuid an 
Aontais; gur ann d’aon bheart freagartha 
agus cineál aon bhirt freagartha arna 
achtú ag tíortha eile a ndéanann na 
bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear dóibh. 
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Tá sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear 
leas an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh. Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais a roghnú ó réimse leathan 
roghanna ionas go mbeifear in ann na 
bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás ar 
leith.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 18

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(18) Agus an cuspóir na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a scor á 
shaothrú, bearta freagartha an Aontais ina 
mbeidh srianta ar infheistíocht dhíreach 
eachtrach nó ar thrádáil seirbhísí, ní bheidh 
feidhm acu sin ach maidir le seirbhísí arna 
soláthar, nó infheistíochtaí díreacha arna 
ndéanamh, laistigh den Aontas ag duine 
dlítheanach amháin nó níos mó ná sin atá 
bunaithe san Aontas agus atá faoi 
úinéireacht nó faoi rialú daoine ón tríú tír 
lena mbaineann, i gcás inar gá sin chun 
éifeachtacht bhearta freagartha an Aontais 
a áirithiú, agus go háirithe chun seachaint 
na mbeart a chosc. Beidh údar cuí leis an 
gcinneadh aon srian den sórt sin a fhorchur 
i ngníomhartha cur chun feidhme arna 
nglacadh de bhun an Rialacháin seo i 
bhfianaise na gcritéar a shonraítear sa 
Rialachán seo.

(18) Agus an cuspóir na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a scor agus 
díobháil arna déanamh a chúiteamh á 
shaothrú, níor cheart go mbeadh feidhm ag 
bearta freagartha an Aontais ina mbeidh 
srianta ar infheistíocht dhíreach eachtrach 
nó ar thrádáil seirbhísí ach maidir le 
seirbhísí arna soláthar, nó infheistíochtaí 
díreacha arna ndéanamh, laistigh den 
Aontas ag duine dlítheanach amháin nó 
níos mó ná sin atá bunaithe san Aontas 
agus atá faoi úinéireacht nó faoi rialú 
daoine ón tríú tír lena mbaineann, i gcás 
inar gá sin chun éifeachtacht bhearta 
freagartha an Aontais a áirithiú, agus go 
háirithe chun seachaint na mbeart a chosc. 
Beidh údar cuí leis an gcinneadh aon srian 
den sórt sin a fhorchur i ngníomhartha cur 
chun feidhme arna nglacadh de bhun an 
Rialacháin seo i bhfianaise na gcritéar a 
shonraítear sa Rialachán seo.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Tá sé tábhachtach cumarsáid 
éifeachtach agus malartú tuairimí agus 

(21) Tá sé tábhachtach cumarsáid 
éifeachtach agus rialta agus malartú 
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faisnéise a áirithiú idir an Coimisiún de 
pháirt amháin agus Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle den pháirt eile, go 
háirithe maidir le hiarrachtaí chun bheith 
rannpháirteach leis an tríú tír lena 
mbaineann chun roghanna a fhiosrú 
d’fhonn an comhéigean eacnamaíoch a 
scor agus maidir le hábhair a bhféadfadh 
glacadh na mbeart freagartha Aontais faoin 
Rialachán seo a bheith mar thoradh orthu.

tuairimí agus faisnéise a áirithiú idir an 
Coimisiún, de pháirt amháin, agus 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle, 
den pháirt eile, go háirithe maidir le 
hiarrachtaí chun bheith rannpháirteach leis 
an tríú tír lena mbaineann chun roghanna a 
fhiosrú d’fhonn an comhéigean 
eacnamaíoch a scor agus an díobháil arna 
déanamh a chúiteamh, agus maidir le 
hábhair a bhféadfadh glacadh beart 
freagartha Aontais faoin Rialachán seo a 
bheith mar thoradh orthu.

Leasú 15

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú i gcás ina bhfuil 
tríú tír ag iarraidh, trí bhearta a dhéanann 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht, an 
tAontas nó Ballstát a chomhéigniú gníomh 
áirithe a ghlacadh nó staonadh ó ghníomh 
áirithe a ghlacadh. Leis an Rialachán seo, 
déantar foráil maidir le creat don Aontas 
chun freagairt a thabhairt i gcásanna den 
sórt sin agus é mar chuspóir aige cosc a 
chur ar ghníomhaíochtaí den sórt sin, nó go 
staonfadh an tríú tír ó na gníomhaíochtaí 
sin, agus é á cheadú don Aontas, mar rogha 
dheireanach, cur in aghaidh 
gníomhaíochtaí den sórt sin.

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú i gcás ina 
bhféachann tríú tír, trí bhearta, 
mainneachtain gníomhú nó bagairt 
amhlaidh a dhéanamh, lena ndéantar 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht, lena 
n-áirítear trí dhlíthe a bheith á nglacadh 
ag tríú tír a bhfuil feidhm sheach-
chríochach acu agus lena mbaintear an 
bonn ó leasanna oibreoirí eacnamaíocha 
de chuid an Aontais a bhfuil a gcuid 
oibleagáidí idirnáisiúnta á gcomhlíonadh 
acu, an tAontas nó Ballstát a chomhéigniú 
gníomh áirithe a ghlacadh nó staonadh ó 
ghníomh áirithe a ghlacadh. Leis an 
Rialachán seo, déantar foráil maidir le creat 
don Aontas chun freagairt a thabhairt sna 
cásanna sin agus é mar chuspóir aige cosc 
a chur ar na gníomhaíochtaí sin, scor a 
bhaint amach agus cúiteamh ar an 
díobháil arna déanamh a fháil, nó go 
staonfadh an tríú tír ó na gníomhaíochtaí 
sin, agus é á cheadú don Aontas, mar rogha 
dheireanach, cur in aghaidh na 
ngníomhaíochtaí sin.
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Leasú 16

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fleasc 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— a chuireann isteach ar roghanna 
ceannasacha dlisteanacha an Aontais nó 
Ballstáit, ar bearta iad a fhéachann le scor, 
modhnú nó glacadh gnímh ar leith de chuid 
an Aontais nó Ballstáit a chosc nó a 
dhéanamh.

— a chuireann isteach ar roghanna 
ceannasacha dlisteanacha an Aontais nó 
Ballstáit, lena n-áirítear a chuid 
gníomhaíochtaí agus cinntí rialtais agus 
breithiúnacha, trí fhéachaint le scor, 
modhnú nó glacadh gnímh ar leith de chuid 
an Aontais nó Ballstáit a chosc nó a 
dhéanamh, lena n-áirítear éifeachtaí 
seach-chríochacha áirithe a bhíonn ag 
dlíthe agus cinntí breithiúnacha tríú 
tíortha

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— a chuireann nó a bhagraíonn go 
gcuirfidh sí bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht i bhfeidhm.

— trí bhearta lena mbaintear an bonn 
ón tslándáil eacnamaíoch, ón trádáil, ón 
infheistíocht nó ón iomaíochas a chur i 
bhfeidhm, trí mhainneachtain iad a chur i 
bhfeidhm nó trí bhagairt iad a chur i 
bhfeidhm

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fleasc 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

- a théann timpeall ar bhearta 
sriantacha arna bhforchur ag an Aontas 
nó a chuidíonn le tríú tír dul timpeall ar 
na bearta sriantacha sin
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Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Agus cinneadh á dhéanamh an 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i 
mír 1 á gcomhlíonadh, cuirfear an méid seo 
a leanas san áireamh:

2. Agus cinneadh á dhéanamh an 
bhfuil na coinníollacha a leagtar amach i 
mír 1 á gcomhlíonadh, cuirfear an méid seo 
a leanas san áireamh:

(a) tréine, déine, minicíocht, fad, 
leithead agus méid an bhirt tríú tír agus an 
brú a thagann as;

(a) tréine, déine, minicíocht, fad, 
leithead agus méid bheart, 
mhainneachtain gníomhú nó bhagairt 
déanamh amhlaidh an tríú tír, mar aon 
leis an mbrú a thagann as;

(b) an bhfuil an tríú tír i mbun patrún 
cur isteach a fhéachann le gníomhartha 
áirithe a fháil ón Aontas nó ó na Ballstáit 
nó ó thíortha eile;

(b) an bhfuil an tríú tír i mbun patrún 
cur isteach lena bhféachtar le gníomhartha 
áirithe a fháil ón Aontas nó ó na Ballstáit 
nó ó thíortha eile, nó le bac a chur ar 
acmhainneacht an Aontais nó na 
mBallstát gníomhú;

(b a) an comhthéacs foriomlán, lena n-
áirítear cibé atá bearta comhéigneacha an 
tríú tír ina gcuid de phatrún iompraíochta 
níos leithne lena mbaintear an bonn ó 
leasanna an Aontais nó na mBallstát, óna 
slándáil nó óna n-acmhainneacht 
gníomhú;

(c) a mhéid a dhéanann an beart tríú tír 
cúngú ar cheannasacht an Aontais nó na 
mBallstát;

(c) a mhéid a dhéanann beart, 
mainneachtain gníomhú nó bagairt 
déanamh amhlaidh an tríú tír nó cúngú ar 
cheannasacht an Aontais nó na mBallstát;

(d) an bhfuil an tríú tír ag gníomhú ar 
bhonn ábhar imní dlisteanach a aithnítear 
go hidirnáisiúnta;

(d) an bhfuil an tríú tír ag gníomhú ar 
bhonn ábhar imní dlisteanach a shainítear 
go maith agus a aithnítear mar 
dhlisteanach faoin dlí idirnáisiúnta agus 
faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta;

(e) an ndearna an tríú tír iarrachtaí 
cearta, roimh fhorchur a mbeart, de mheon 
macánta, réiteach a fháil ar an gcás trí 
chomhordú nó breithniú idirnáisiúnta, 
bíodh sin déthaobhach nó laistigh d’fhóram 
idirnáisiúnta, agus i gcás ina ndearnadh, ar 
cén bealach a ndearnadh iad.

(e) an ndearna an tríú tír iarrachtaí 
cearta, roimh fhorchur a mbeart, de mheon 
macánta, réiteach a fháil ar an gcás trí 
chomhordú nó breithniú idirnáisiúnta, 
bíodh sin déthaobhach nó laistigh d’fhóram 
idirnáisiúnta, agus i gcás ina ndearnadh, ar 
an mbealach a ndearnadh iad.
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Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Féadfaidh an Coimisiún scrúdú a 
dhéanamh ar aon bheart tríú tír chun a 
chinneadh an gcomhlíonann sé na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta.

1. Déanfaidh an Coimisiún scrúdú ar 
bheart, mainneachtain gníomhú agus 
bagairt déanamh amhlaidh de chuid tríú 
tír chun a chinneadh an gcomhlíonann sí na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ar a 
thionscnamh féin nó tar éis faisnéis a fháil 
ó aon fhoinse. Áiritheoidh an Coimisiún go 
gcosnófar faisnéis rúnda i gcomhréir le 
hAirteagal 12, rud a bhféadfadh céannacht 
sholáthróir na faisnéise a bheith san 
áireamh inti.

2. Déanfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1 ar a thionscnamh féin 
nó tar éis dó faisnéis a fháil ó aon fhoinse. 
Áiritheoidh an Coimisiún go gcosnófar 
faisnéis rúnda i gcomhréir le hAirteagal 12, 
a bhféadfadh céannacht sholáthróir na 
faisnéise a bheith san áireamh inti. 
Bainfidh an Coimisiún úsáid as an 
bpointe teagmhála aonair agus éascóidh 
sé tíolacadh anaithnid nó poiblí faisnéise 
ó fhoinsí seachtracha.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún fógra a fhoilsiú in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí 
mhodhanna cumarsáide poiblí oiriúnacha 
eile mar aon le cuireadh chun faisnéis a 
chur isteach laistigh de theorainn shonrach 
ama. Sa chás sin, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra don tríú tír lena mbaineann maidir 

Déanfaidh an Coimisiún aon fhorbairt sa 
scrúdú ar bhearta tríú tír a chur in iúl go 
cuí agus go tráthúil do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle. Foilseoidh 
sé fógra in Iris Oifigiúil an Aontais 
Eorpaigh nó trí mhodhanna cumarsáide 
poiblí oiriúnacha eile ina mbeidh cuireadh 
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leis an scrúdú a thosú. chun faisnéis a thíolacadh laistigh de 
theorainn shonrach ama; nach mbeidh níos 
faide ná 4 mhí. Sa chás sin, tabharfaidh an 
Coimisiún fógra don tríú tír lena 
mbaineann maidir leis an scrúdú a thosú. 
Áiritheoidh an Coimisiún go dtiomnófar 
acmhainní leordhóthanacha chun go 
mbeidh sé in ann an scrúdú a dhéanamh 
go mear.

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, féadfaidh 
an Coimisiún iarraidh ar an tríú tír lena 
mbaineann a chuid barúlacha a thíolacadh.

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, féadfaidh 
an Coimisiún a iarraidh ar an tríú tír lena 
mbaineann a cuid barúlacha a thíolacadh 
laistigh de theorainn réasúnach shonrach 
ama nach gcuirfidh moill mhíchuí ar 
chinneadh an Choimisiúin.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go 
gcomhlíonann beart an tríú tír lena 
mbaineann na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 2(1), tabharfaidh sé 
fógra don tríú tír lena mbaineann faoina 
chinneadh agus iarrfaidh sé uirthi scor den 
chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, an díobháil a d’fhulaing an 
tAontas nó a Bhallstáit a dheisiú.

I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún go 
gcomhlíonann beart an tríú tír lena 
mbaineann na coinníollacha a leagtar 
amach in Airteagal 2(1), tabharfaidh sé 
fógra don tríú tír lena mbaineann faoina 
chinneadh agus iarrfaidh sé uirthi scor den 
chomhéigean eacnamaíoch agus, i gcás 
inarb iomchuí, an díobháil a d’fhulaing an 
tAontas nó a Bhallstáit a chúiteamh, 
laistigh de thréimhse réasúnach shonrach 
ama nach faide ná 3 mhí.

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fleasc 3
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— an t-ábhar a chur faoi bhráid 
breithniú idirnáisiúnta.

— an t-ábhar a chur, i gcomhthráth, 
faoi bhráid breithniú idirnáisiúnta, gan aon 
moill mhíchuí a theacht ar an gcinneadh 
ón gCoimisiún dá bharr;

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féachfaidh an Coimisiún le scor den 
chomhéigean eacnamaíoch a bhaint amach 
tríd an gceist a tharraingt anuas freisin in 
aon fhóram idirnáisiúnta ábhartha.

Féachfaidh an Coimisiún le scor den 
chomhéigean eacnamaíoch a bhaint amach 
tríd an ábhar a tharraingt anuas, sa bhreis 
ar chinneadh an Choimisiúin maidir le 
bearta an tríú tír, in aon fhóram 
idirnáisiúnta ábhartha.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi 
na forbairtí ábhartha.

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas go 
hiomlán, go rialta agus go tráthúil faoi na 
forbairtí go léir.

Leasú 28

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus é i dteagmháil leis an tríú tír lena 
mbaineann, gheobhaidh an Coimisiún 
tacaíocht, i gcás inarb inmhianaithe nó 
ina meastar gur gá, ó institiúidí ábhartha 
eile de chuid an Aontais, go háirithe ó 
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SEGS agus ó thoscaireacht an Aontais 
chuig an tríú tír lena mbaineann.

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 4 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Maidir leis an tréimhse shonraithe ama 
faoina bhféadfaidh an tríú tír lena 
mbaineann scor den chomhéigean agus í 
a chúiteamh, amhail dá dtagraítear in 
Airteagal 4, féadfar í a fhadú i gcásanna 
eisceachtúla a bhfuil údar cuí leo.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin nó comhar, thar ceann an 
Aontais, le haon tír eile a ndéanann na 
bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear di, nó le 
haon tríú tír leasmhar, d’fhonn an 
comhéigean a scor. I gcás inarb iomchuí, 
d’fhéadfadh comhordú i bhfóraim 
ábhartha idirnáisiúnta agus comhordú mar 
fhreagairt ar an gcomhéigean a bheith i 
gceist leis sin.

Rachaidh an Coimisiún i mbun 
comhairliúcháin nó comhar, thar ceann an 
Aontais, le haon tír eile a ndéanann na 
bearta céanna nó comhchosúla um 
chomhéigean eacnamaíoch difear di, nó le 
haon tríú tír leasmhar, d’fhonn an 
comhéigean a scor. Ba cheart go mbeadh 
comhordú i bhfóraim ábhartha idirnáisiúnta 
agus comhordú mar fhreagairt ar an 
gcomhéigean i gceist leis sin.

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 6 – mír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Agus é i dteagmháil le haon tír eile a 
ndéanann na bearta céanna nó 
comhchosúla comhéigin eacnamaíoch 
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difear di, gheobhaidh an Coimisiún 
tacaíocht, i gcás inarb inmhianaithe nó 
ina meastar gur gá, ó institiúidí ábhartha 
eile de chuid an Aontais, go háirithe ó 
SEGS agus ó thoscaireacht an Aontais 
chuig an tríú tír lena mbaineann.

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá gá le gníomhaíocht chun 
leasanna agus cearta an Aontais agus a 
Bhallstát a chosaint sa chás áirithe sin, 
agus

(b) tá gá le gníomhaíocht chun 
slándáil, leasanna agus cearta an Aontais 
agus a Bhallstát a chosaint sa chás áirithe 
sin, agus

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa ghníomh cur chun feidhme, cinnfidh an 
Coimisiún freisin freagairt iomchuí an 
Aontais as measc na mbeart dá bhforáiltear 
in Iarscríbhinn I. Féadfaidh feidhm a bheith 
ag na bearta sin freisin maidir le daoine 
nádúrtha nó dlítheanacha arna n-ainmniú i 
gcomhréir le hAirteagal 8. Féadfaidh an 
Coimisiún bearta a ghlacadh freisin, ar 
bearta iad is féidir leis a dhéanamh de bhun 
ionstraimí dlíthiúla eile.

Sa ghníomh cur chun feidhme, cinnfidh an 
Coimisiún freisin freagairt iomchuí an 
Aontais, lena n-áirítear as measc na 
mbeart dá bhforáiltear in Iarscríbhinn I. 
Féadfaidh feidhm a bheith ag na bearta sin 
freisin maidir le daoine nádúrtha nó 
dlítheanacha arna n-ainmniú i gcomhréir le 
hAirteagal 8. Féadfaidh an Coimisiún 
bearta a ghlacadh freisin, ar bearta iad is 
féidir leis a dhéanamh de bhun ionstraimí 
dlíthiúla eile.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh feidhm ag bearta freagartha 2. Beidh feidhm ag bearta freagartha 
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an Aontais ó dháta sonraithe tar éis 
ghlacadh an ghnímh cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 1. Socróidh an Coimisiún 
an dáta cur i bhfeidhm sin, agus na 
himthosca á gcur san áireamh aige, ionas 
go bhféadfar fógra a thabhairt don tríú tír 
lena mbaineann de bhun mhír 3 agus ionas 
go bhféadfaidh an tríú tír an comhéigean 
eacnamaíoch a scor.

an Aontais ó dháta sonraithe i ndiaidh 
ghlacadh an ghnímh cur chun feidhme dá 
dtagraítear i mír 1. Socróidh an Coimisiún 
an dáta cur i bhfeidhm sin, agus na 
himthosca á gcur san áireamh aige, ionas 
go bhféadfar fógra a thabhairt don tríú tír 
lena mbaineann de bhun mhír 3 agus ionas 
go bhféadfaidh an tríú tír an comhéigean 
eacnamaíoch a scor agus an díobháil a 
rinneadh a chúiteamh.

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Ar ghlacadh an ghnímh cur chun 
feidhme, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
don tríú tír lena mbaineann maidir le bearta 
freagartha an Aontais arna nglacadh de 
bhun mhír 1. San fhógra sin, iarrfaidh an 
Coimisiún, thar ceann an Aontais, ar an tríú 
tír lena mbaineann an comhéigean 
eacnamaíoch a scor go pras, tairgfidh sé 
réiteach a chaibidliú, agus cuirfidh sé ann 
tríú tír lena mbaineann ar an eolas go 
mbeidh feidhm beart freagartha an Aontais 
mura scoirtear den chomhéigean 
eacnamaíoch.

3. Ar ghlacadh an ghnímh cur chun 
feidhme, tabharfaidh an Coimisiún fógra 
don tríú tír lena mbaineann maidir le bearta 
freagartha an Aontais arna nglacadh de 
bhun mhír 1. San fhógra sin, iarrfaidh an 
Coimisiún, thar ceann an Aontais, ar an tríú 
tír lena mbaineann an comhéigean 
eacnamaíoch a scor láithreach, tairgfidh sé 
caibidlíocht a dhéanamh ar réiteach agus 
ar chúiteamh na díobhála a rinne sí don 
Aontas agus do na Ballstáit, agus cuirfidh 
sé an tríú tír lena mbaineann ar an eolas go 
mbeidh feidhm ag beart freagartha an 
Aontais mura scoirtear den chomhéigean 
eacnamaíoch laistigh de thréimhse nach 
faide ná 90 lá.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní rachaidh aon bheart freagartha 
de chuid an Aontais thar an leibhéal atá in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a bhain 
don Aontas nó do Bhallstát de bharr 
bhearta an tríú tír um chomhéigean 

1. Ní rachaidh aon bheart freagartha 
de chuid an Aontais thar an leibhéal atá in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a bhain 
don Aontas nó do Bhallstát de bharr 
bhearta an tríú tír um chomhéigean 
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eacnamaíoch, agus a thromchúisí atá bearta 
an tríú tír agus na cearta atá i gceist á gcur 
san áireamh.

eacnamaíoch, agus a thromchúisí atá bearta 
an tríú tír agus na cearta atá i gceist, mar 
aon le tionchar na mbeart ar an Aontas 
nó ar Bhallstát, á gcur san áireamh.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tabharfaidh an Coimisiún fógra do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle agus bearta freagartha an 
Aontais á gceapadh.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú leanúnach ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht na mbeart 
freagartha Aontais a glacadh agus ar a n-
éifeachtaí ar leasanna an Aontais, agus 
coinneoidh sé Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas fúthu.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú leanúnach ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht bhearta freagartha 
an Aontais a glacadh agus ar a n-éifeachtaí 
ar leasanna an Aontais, agus coinneoidh sé 
Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle 
ar an eolas go rialta fúthu.

Leasú 39

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. I gcás ina gcuireann an tríú tír lena 
mbaineann an comhéigean eacnamaíoch ar 
fionraí, nó i gcás inar gá sin chun leasa an 
Aontais, féadfaidh an Coimisiún cur i 
bhfeidhm an bhirt freagartha sin de chuid 

2. I gcás ina gcuireann an tríú tír lena 
mbaineann an comhéigean eacnamaíoch ar 
fionraí agus i gcás inar cúitíodh an 
díobháil a rinneadh don Aontas agus do 
na Ballstáit, nó i gcás inar gá sin chun 
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an Aontais a chur ar fionraí fad a mhairfidh 
fionraíocht an tríú tír, nó a fhad is gá sin i 
bhfianaise leas an Aontais. Cuirfidh an 
Coimisiún bearta freagartha an Aontais ar 
fionraí más rud é gur thairg an tríú tír lena 
mbaineann comhaontú, agus go bhfuil an 
comhaontú sin tugtha i gcrích ag an 
Aontas, ar comhaontú é chun an t-ábhar a 
chur faoi bhreithniú idirnáisiúnta tríú páirtí 
agus má chuireann an tríú tír a bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch ar fionraí 
freisin. Trí bhíthin gníomh cur chun 
feidhme, cinnfidh an Coimisiún beart 
freagartha an Aontais a chur ar fionraí. 
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 15(2).

leasa an Aontais, féadfaidh an Coimisiún 
cur i bhfeidhm an bhirt freagartha sin de 
chuid an Aontais a chur ar fionraí fad a 
mhairfidh fionraíocht an tríú tír, nó a fhad 
is gá sin i bhfianaise leas an Aontais. 
Cuirfidh an Coimisiún bearta freagartha an 
Aontais ar fionraí más rud é gur thairg an 
tríú tír lena mbaineann comhaontú, agus go 
bhfuil an comhaontú sin tugtha i gcrích ag 
an Aontas, ar comhaontú é chun an t-ábhar 
a chur faoi bhreithniú idirnáisiúnta 
ceangailteach tríú páirtí agus má chuireann 
an tríú tír a bearta um chomhéigean 
eacnamaíoch ar fionraí freisin, agus freisin 
más rud é gur cúitíodh an díobháil a 
rinnneadh don Aontas agus do na 
Ballstáit de bharr an chomhéigin 
eacnamaíoch. Trí bhíthin gníomh cur chun 
feidhme, cinnfidh an Coimisiún beart 
freagartha an Aontais a chur ar fionraí. 
Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme 
sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 15(2).

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) i gcás inar scoireadh den 
chomhéigean eacnamaíoch;

(a) i gcás inar scoireadh den 
chomhéigean eacnamaíoch agus inar 
cúitíodh an díobháil a rinneadh;

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Agus é i mbun an bhailithe 
faisnéise faoi mhír 1, cuirfidh an Coimisiún 
páirtithe leasmhara ar an eolas agus 
rachaidh sé i gcomhairle leo, go háirithe 

3. Agus é i mbun an bhailithe 
faisnéise faoi mhír 1, cuirfidh an Coimisiún 
páirtithe leasmhara ar an eolas agus 
rachaidh sé i gcomhairle leo, go háirithe le 
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comhlachais tionscail, ar páirtithe 
leasmhara iad a ndéanann bearta freagartha 
an Aontais a d’fhéadfadh a bheith ann 
difear dóibh, agus déanfaidh sé amhlaidh 
do na Ballstáit atá rannpháirteach in 
ullmhú nó i gcur chun feidhme 
reachtaíochta lena rialaítear na réimsí lena 
mbaineann.

comhlachais tionscail agus le 
ceardchumainn, ar páirtithe leasmhara iad 
a ndéanann bearta freagartha an Aontais a 
d’fhéadfadh a bheith ann difear dóibh, agus 
déanfaidh sé amhlaidh do na Ballstáit atá 
rannpháirteach in ullmhú nó i gcur chun 
feidhme reachtaíochta lena rialaítear na 
réimsí lena mbaineann.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(a) tionchar na mbeart sin ar 
ghníomhaithe tríú tír nó ar iomaitheoirí, 
úsáideoirí nó tomhaltóirí an Aontais nó ar 
fhostaithe an Aontais, ar chomhpháirtithe 
gnó nó ar chliaint na ngníomhaithe sin;

(a) tionchar na mbeart sin ar 
ghníomhaithe tríú tír nó ar iomaitheoirí, 
ceardchumainn, úsáideoirí nó tomhaltóirí 
an Aontais nó ar fhostaithe an Aontais, ar 
chomhpháirtithe gnó nó ar chliaint na 
ngníomhaithe sin;

Leasú 43

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Tabharfaidh an Coimisiún lánaird 
ar an bhfaisnéis a bhailítear le linn an 
chleachtaidh bailithe faisnéise. Beidh 
anailís ar na bearta atá beartaithe ag 
gabháil leis an dréachtghníomh cur chun 
feidhme nuair a chuirfear faoi bhráid an 
choiste é i gcomhthéacs an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2).

5. Tabharfaidh an Coimisiún lánaird 
ar an bhfaisnéis a bhailítear le linn an 
chleachtaidh bailithe faisnéise. Beidh 
anailís ar na bearta atá beartaithe agus ar 
an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ag 
gabháil leis an dréachtghníomh cur chun 
feidhme nuair a chuirfear faoi bhráid an 
choiste é i gcomhthéacs an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2). Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint 
na hEorpa ar an eolas i gcomhréir le 
hAirteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 
182/2011.

Leasú 44
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tráth nach déanaí ná trí bliana tar 
éis ghlacadh an chéad ghnímh cur chun 
feidhme faoin Rialachán seo nó sé bliana 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo, cibé acu is luaithe, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán 
seo agus ar a chur chun feidhme agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2. Tráth nach déanaí ná 3 bliana tar éis 
ghlacadh an chéad ghnímh cur chun 
feidhme faoin Rialachán seo nó 4 bliana tar 
éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, 
cibé acu is luaithe, déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú ar an Rialachán seo agus ar a 
chur chun feidhme, agus cuirfidh sé 
tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na 
hEorpa agus na Comhairle. Ina theannta 
sin, agus é ag tuairisciú do Pharlaimint 
na hEorpa agus don Chomhairle, 
soláthróidh an Coimisiún nuashonruithe 
maidir le forbairt an Rialacháin seo.

Leasú 45

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(la) srianta a fhorchur ar infheistíocht 
arna déanamh sa tríú tír ag oibreoirí 
eacnamaíocha ón Aontas Eorpach.

Leasú 46

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(lb) bearta lena ndéantar difear do 
réimsí a bhaineann leis an mbeartas 
iomaíochta a fhorchur;

Leasú 47

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1 c (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(lc) eisiúint víosaí a chur ar fionraí 
agus tarscaoileadh táillí roghnacha a 
chur ar fionraí;

Leasú 48

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe 1 d (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ld) srianta a fhorchur ar onnmhairiú 
ítimí agus teicneolaíochta a meastar luach 
straitéiseach a bheith ag baint leo chuig 
an tríú tír.
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TUAIRIM ÓN gCOISTE UM AN MARGADH INMHEÁNACH AGUS UM CHOSAINT 
AN TOMHALTÓRA

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir 
leis an Aontas agus a Bhallstáit a chosaint ar chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh tríú 
tíortha
(COM(2021)0775 – C9-0458/2021 – 2021/0406(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Svenja Hahn

RÉASÚNÚ GEARR

An 8 Nollaig 2021, mhol an Coimisiún Eorpach rialachán maidir le cosaint an Aontais agus a 
Bhallstát ar chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh tríú tíortha. Is freagairt í an ionstraim atá 
beartaithe don Aontas agus dá Bhallstáit a bheith mar sprioc chun brú eacnamaíoch a chur d’aon 
ghnó le blianta beaga anuas, agus is é an aidhm atá ann an bosca uirlisí cosanta trádála a neartú 
agus a chomhlánú agus cur ar chumas an Aontais é féin a chosaint níos fearr ar an leibhéal 
domhanda. 

Níl ionstraim atá ann faoi láthair ag an AE faoi láthair a dhéileálann go sonrach le comhéigean, 
agus is ar an gcúis sin a d’iarr Parlaimint na hEorpa agus roinnt Ballstát a leithéid d’ionstraim 
mar a tugadh faoi deara sa chomhdhearbhú ón gCoimisiún, ón gComhairle agus ó Pharlaimint 
na hEorpa an 2 Feabhra 2021. Leanann an togra ón gCoimisiún ón dearbhú sin. Chuirfeadh an 
uirlis nua sin ar chumas an Choimisiúin srianta trádála, infheistíochta agus eile a thabhairt 
isteach i gcoinne tríú tír, rud a chuirfeadh isteach go míchuí ar roghanna beartais an Aontais 
agus na mBallstát. Is é príomhfheidhm na hionstraime atá beartaithe, áfach, deireadh a chur le 
himeaglú eacnamaíoch toisc gurb ann di go díreach. 

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún na cumhachtaí traidisiúnta cur chun feidhme agus tarmligthe 
atá ar fáil laistigh de réimse an chomhbheartais tráchtála a úsáid. Sa togra ón gCoimisiún, 
chinnfí bearta freagartha an Aontais agus ghlacfaí iad trí ghníomh cur chun feidhme, agus 
bheadh athruithe ar bhearta freagartha agus ar rialacha tionscnaimh a d’fhéadfadh a bheith ann 
(Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn II) faoi réir gníomhartha tarmligthe. 

Cé gur sásra cosanta trádála an ionstraim atá beartaithe, tá iarmhairtí ag an togra ar an margadh 
inmheánach chomh maith. Is freagrachtaí de IMCO iad codanna d’Iarscríbhinn I agus 
Iarscríbhinn II ina n-iomláine: Earraí agus soláthar poiblí chomh maith le rialacha tionscnaimh.

I bhfianaise an tionchair ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh ag aon choinbhleacht a 
bhaineann le trádáil nó ag bearta arna ndéanamh ag tríú tír, is díol iontais é nach ndearnadh aon 
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mheasúnú ar an tionchar ar an margadh inmheánach. Cé go mbeadh tionchar cinnte ag bearta 
comhéigneacha tríú tír, chomh maith le frithbhearta féideartha, ar an margadh inmheánach mar 
atá feicthe againn i gcás táirgí ón Liotuáin a bheith á gcosc ón tSín tar éis sraith taidhleoireachta, 
a raibh éifeachtaí iarmharta soiléire aige ar Bhallstáit eile agus ar an margadh inmheánach.

I bhfianaise na n-impleachtaí a bhaineann le gníomhaíochtaí comhéigneacha ag tríú tíortha ar 
an margadh inmheánach, mar Rapóirtéir molaim ról a thabhairt do na Ballstáit maidir le 
himscrúdú de chuid an Choimisiúin a spreagadh. Molaim freisin ábhar breise a chuireann 
oibleagáid ar an gCoimisiún Parlaimint na hEorpa agus na Ballstáit a choinneáil ar an eolas le 
linn an phróisis.

Fágann an togra ón gCoimisiún cuid mhaith den chinnteoireacht faoi bhráid an Choimisiúin 
amháin, gan grinnscrúdú parlaiminteach, toisc go moltar cuid shuntasach de na gníomhaíochtaí 
a chur i gcrích trí ghníomhartha cur chun feidhme amháin.

Creidim go mbeadh cur chuige níos oiriúnaí ann go bhfuil sé de chumhacht ag an gCoimisiún 
a chinneadh go raibh gníomhaíocht chomhéigneach ann, agus ina dhiaidh sin cinneann an 
Coimisiún, faoi ghrinnscrúdú Pharlaimint na hEorpa agus na mBallstát, maidir leis na 
frithbhearta iomchuí. Chiallódh sé sin go gcinnfí na frithbhearta agus go nglacfaí iad trí 
ghníomh tarmligthe, seachas trí ghníomh cur chun feidhme mar atá sa togra ón gCoimisiún. Dá 
n-athrófaí an nós imeachta ó ghníomh cur chun feidhme go gníomh tarmligthe d’áiritheofaí 
grinnscrúdú parlaiminteach ar na frithbhearta, seachas cumhachtaí iomlána a thabhairt don 
Choimisiún chun gníomhú ina aonar.

Tar éis do Pharlaimint na hEorpa agus do na Ballstáit a bheith rannpháirteach i gcinneadh 
maidir leis na frithbhearta, d’fhéadfadh an Coimisiún na bearta a chur ar fionraí nó a 
fhoirceannadh trí bhíthin gníomh cur chun feidhme. Mar sin féin, ba cheart an chumhacht chun 
na bearta a leasú a bheith faoi réir grinnscrúdú parlaiminteach, agus sin é an fáth a bhfuil mé ag 
moladh, mar Rapóirtéir, go ndéanfaí bearta a leasú trí ghníomh tarmligthe freisin.

Ós rud é go bhfuil sé ar cheann de na hábhair imní is mó a bhaineann leis an ionstraim atá 
beartaithe gníomhú go tapa, molaim gan aon athruithe a dhéanamh ar Airteagal 10(5) den togra 
ón gCoimisiún, lena dtugtar de chumhacht don Choimisiún, ar mhórchúiseanna práinne cuí-
réasúnaithe, gníomhartha cur chun feidhme is infheidhme a ghlacadh láithreach lena 
bhfionrófar, lena leasófar nó lena bhfoirceannfar bearta freagartha an Aontais ar feadh tréimhse 
nach faide ná dhá mhí.

Tríd is tríd, freagraíonn an ionstraim atá beartaithe go soiléir do riachtanas, ach tá sé 
ríthábhachtach go gcruthóimid uirlis lena ndéanfar feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a 
chosaint seachas cosaint a thabhairt di.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra ar an gCoiste 
um Thrádáil Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san 
áireamh:
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Leasú 1

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(5) Sa gheilleagar domhanda 
idirnasctha nua-aimseartha tá riosca 
méadaithe ann maidir le comhéigean 
eacnamaíoch, agus tuilleadh deiseanna go 
dtarlódh sé, mar sa domhan seo tugtar 
modhanna breise do thíortha, lena n-
áirítear modhanna hibrideacha, 
comhéigean den sórt sin a chur in úsáid. Tá 
sé inmhianaithe go gcuirfidh an tAontas le 
creataí idirnáisiúnta a chruthú, a fhorbairt 
agus a shoiléiriú chun cásanna comhéigin 
eacnamaíoch a chosc agus a dhíothú.

(5) Sa gheilleagar domhanda 
idirnasctha nua-aimseartha tá riosca 
méadaithe ann maidir le comhéigean 
eacnamaíoch, agus tuilleadh deiseanna go 
dtarlódh sé, mar sa domhan seo tugtar 
modhanna breise do thíortha, lena n-
áirítear modhanna hibrideacha, 
comhéigean den sórt sin a chur in úsáid. 
Chun na críche sin, tá sé ríthábhachtach 
athléimneacht an mhargaidh 
inmheánaigh a neartú, caidreamh trádála 
a éagsúlú agus borradh a chur faoi 
iomaíochas na hEorpa. Tá sé 
inmhianaithe freisin go gcuirfidh an 
tAontas le creataí idirnáisiúnta a chruthú, a 
fhorbairt agus a shoiléiriú chun cásanna 
comhéigin eacnamaíoch a chosc agus a 
dhíothú trí ionstraim díspreagtha a 
chomhlánaíonn ionstraimí an Aontais atá 
ann cheana. Tá méadú seasta tagtha ar 
úsáid an chomhéigin eacnamaíoch i 
gcoinne an Aontais agus na mBallstát.

Leasú 2

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú. Is 
amhlaidh atá go háirithe nuair a dhéanann 

(6) Agus é ag gníomhú i gcónaí faoi 
chuimsiú an dlí idirnáisiúnta, tá sé fíor-
riachtanach go mbeidh ionstraim iomchuí 
ag an Aontas chun cosc a chur ar 
chomhéigean eacnamaíoch de dhéanamh 
tríú tíortha agus chun cur ina aghaidh sin 
chun a chearta agus a leasanna, agus cearta 
agus leasanna a Bhallstát, a choimirciú, 
agus chun oibriú cuí an mhargaidh 
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tríú tíortha bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht agus a chuireann 
isteach ar roghanna ceannasacha 
dlisteanacha an Aontais nó Ballstáit, ar 
bearta iad a fhéachann le scor, modhnú nó 
glacadh gnímh ar leith de chuid an Aontais 
nó Ballstáit a chosc nó a dhéanamh. Ar na 
bearta den sórt sin a dhéanann difear don 
trádáil nó don infheistíocht, féadfar a 
áireamh, ní hamháin gníomhaíochtaí a 
dhéantar i leith chríoch an tríú tír agus a 
bhfuil éifeachtaí acu laistigh di, ach 
gníomhaíochtaí a dhéanann an tríú tír 
freisin, lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú 
nó á stiúradh ag an tríú tír agus atá 
lonnaithe san Aontas, ar gníomhaíochtaí 
iad a dhéanann díobháil do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san 
Aontas.

inmheánaigh a áirithiú. Is amhlaidh atá go 
háirithe nuair a dhéanann tríú tíortha bearta 
a dhéanann difear do thrádáil nó 
d’infheistíocht agus a chuireann isteach ar 
roghanna ceannasacha dlisteanacha an 
Aontais nó Ballstáit, ar bearta iad a 
fhéachann le scor, modhnú nó glacadh 
gnímh ar leith de chuid an Aontais nó 
Ballstáit a chosc nó a dhéanamh. Ar na 
bearta den sórt sin a dhéanann difear don 
trádáil nó don infheistíocht, féadfar a 
áireamh, ní hamháin gníomhaíochtaí a 
dhéantar i leith chríoch an tríú tír agus a 
bhfuil éifeachtaí acu laistigh di, ach 
gníomhaíochtaí a dhéanann an tríú tír 
freisin, lena n-áirítear trí eintitis atá á rialú 
nó á stiúradh ag an tríú tír agus atá 
lonnaithe san Aontas, ar gníomhaíochtaí 
iad a dhéanann díobháil d’fheidhmiú an 
mhargaidh inmheánaigh nó do 
ghníomhaíochtaí eacnamaíocha san 
Aontas.

Leasú 3

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 6 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(6a) Bíonn iarmhairtí diúltacha ag 
bearta comhéigneacha tríú tír atá ag díriú 
ar Bhallstát aonair ar fheidhmiú cuí an 
mhargaidh inmheánaigh, rud a 
chruthaíonn suaitheadh i slabhraí 
soláthair mar shampla. Tá ról 
straitéiseach ag margadh inmheánach 
dea-fheidhmiúil athléimneach a áirithiú 
sa chomhthéacs sin toisc go bhféadfadh 
sé comhéigean eacnamaíoch tríú tíortha a 
dhíspreagadh. Tá sé ríthábhachtach, dá 
bhrí sin, rialacha a leagan síos lena 
gcaomhnófar an margadh inmheánach ó 
chur isteach diúltach, mar aon le rialacha 
lena gcaomhnófar acmhainneacht an 
Aontais roghanna ceannasacha a 
dhéanamh agus bearta an Aontais á meas 
i gcás bearta comhéigneacha arna 
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ndéanamh ag tríú tír.

Leasú 4

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(7) Is é is aidhm don Rialachán seo 
freagairt an Aontais ar chomhéigean 
eacnamaíoch a áirithiú atá éifeachtach, 
éifeachtúil agus tapa, lena n-áirítear cosc ar 
chomhéigean eacnamaíoch an Aontais nó 
Ballstáit agus, mar rogha dheireanach, 
frithbhearta.

(7) Is é is aidhm don Rialachán seo 
freagairt an Aontais ar chomhéigean 
eacnamaíoch a áirithiú atá éifeachtach, 
éifeachtúil agus tapa, lena n-áirítear cosc ar 
chomhéigean eacnamaíoch an Aontais nó 
Ballstáit agus, mar rogha dheireanach, 
frithbhearta. Ba cheart na coinníollacha 
maidir leis an ionstraim seo a 
ghníomhachtú agus maidir le bearta 
sonracha a thionscnamh a shainiú go 
soiléir chun úsáid mhícheart an 
Rialacháin seo a sheachaint agus chun 
tionscail an Aontais a chosaint ar 
iomaíocht eachtrach.

Leasú 5

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(9) I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, chun creat éifeachtach 
cuimsitheach a chruthú maidir le 
gníomhaíocht an Aontais in aghaidh 
comhéigean eacnamaíoch, is gá agus is 
iomchuí rialacha a leagan síos i ndáil cur in 
aghaidh bhearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch, mar aon leis na 
bearta sin a scrúdú agus a chinneadh. Sula 
ndéanfar bearta freagartha an Aontais, ba 
cheart, go háirithe, scrúdú a dhéanamh ar 
na fíorais, cinneadh a dhéanamh an ann 
don chomhéigean eacnamaíoch agus, nuair 
is féidir sin, iarracht a dhéanamh teacht ar 
réiteach i gcomhar leis an tríú tír lena 

(9) I gcomhréir le prionsabal na 
comhréireachta, chun creat éifeachtach, 
iontaofa agus cuimsitheach a chruthú 
maidir le gníomhaíocht an Aontais in 
aghaidh comhéigean eacnamaíoch, is gá 
agus is iomchuí rialacha a leagan síos i 
ndáil cur in aghaidh bhearta na dtríú tíortha 
um chomhéigean eacnamaíoch, mar aon 
leis na bearta sin a scrúdú agus a 
chinneadh. Sula ndéanfar bearta freagartha 
an Aontais, ba cheart, go háirithe, scrúdú a 
dhéanamh ar na fíorais, cinneadh a 
dhéanamh an ann don chomhéigean 
eacnamaíoch agus dá thionchar ar an 
Aontas agus, nuair is féidir sin, iarracht a 
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mbaineann. Ba cheart aon bhearta a 
fhorchuireann an tAontas a bheith in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a 
dhéanfadh bearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch. Sna critéir 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
shainiú, ba cheart a chur san áireamh go 
háirithe an gá atá le héifeachtaí 
comhthaobhacha, ualaí riaracháin agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais. Dá bhrí sin, ní théann an 
Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach 
chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i 
gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh 
ar an Aontas Eorpach.

dhéanamh teacht ar réiteach i gcomhar leis 
an tríú tír lena mbaineann. Ba cheart aon 
bhearta a fhorchuireann an tAontas a 
bheith in-chomhthomhaiste leis an díobháil 
a dhéanfadh bearta na dtríú tíortha um 
chomhéigean eacnamaíoch. Sna critéir 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
shainiú, ba cheart a chur san áireamh go 
háirithe an gá atá le deimhneacht 
dhlíthiúil agus an gá atá le héifeachtaí 
comhthaobhacha, ualaí riaracháin agus 
costais arna bhforchur ar oibreoirí 
eacnamaíocha an Aontais a sheachaint nó a 
íoslaghdú, chomh maith le leasanna an 
Aontais maidir le sláine agus feidhmiú cuí 
an mhargaidh inmheánaigh a chosaint. 
Dá bhrí sin, ní théann an Rialachán seo thar 
a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí arna 
saothrú a ghnóthú, i gcomhréir le 
hAirteagal 5(4) den Chonradh ar an Aontas 
Eorpach.

Leasú 6

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(15) Níor cheart don Aontas frithbhearta 
a fhorchur ach amháin nuair nach mbeidh 
de thoradh ar mhodhanna eile amhail 
caibidlíocht, idirghabháil nó breithniú, go 
scoirfí den chomhéigean eacnamaíoch go 
pras agus go héifeachtach agus go ndéanfaí 
an díobháil a rinneadh don Aontas nó dá 
Bhallstáit leis a chúiteamh, agus nuair is gá 
beart a dhéanamh chun leasanna agus 
cearta an Aontais agus a Bhallstát a 
chosaint agus nuair is chun leas an Aontais 
é. Is iomchuí go leagtar amach sa 
Rialachán na rialacha agus na nósanna 
imeachta is infheidhme maidir le bearta 
freagartha an Aontais a fhorchur agus a 
chur i bhfeidhm agus go gceadaítear 
gníomhaíocht ghasta leis i gcás inar gá 
chun éifeachtacht aon bheart freagartha 

(15) Níor cheart don Aontas frithbhearta 
a fhorchur ach amháin nuair nach mbeidh 
de thoradh ar mhodhanna eile amhail 
caibidlíocht, idirghabháil nó breithniú, go 
scoirfí den chomhéigean eacnamaíoch go 
pras agus go héifeachtach agus go ndéanfaí 
an díobháil a rinneadh don Aontas nó dá 
Bhallstáit leis a chúiteamh, agus nuair is gá 
beart a dhéanamh chun an margadh 
inmheánach, leasanna agus cearta an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint agus 
nuair is chun leas an Aontais é. Is iomchuí 
go leagtar amach sa Rialachán na rialacha 
agus na nósanna imeachta is infheidhme 
maidir le bearta freagartha an Aontais a 
fhorchur agus a chur i bhfeidhm agus go 
gceadaítear gníomhaíocht ghasta leis i gcás 
inar gá chun éifeachtacht aon bheart 
freagartha Aontais a chaomhnú. Leis na 
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Aontais a chaomhnú. rialacha infheidhme sin, ba cheart go n-
áiritheofaí nach gcuireann an Rialachán 
isteach ar oscailteacht ná ar thrádáil 
riailbhunaithe an Aontais.

Leasú 7

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 16

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: 
éifeachtacht na mbeart chun scor 
chomhéigean an tríú tír a spreagadh; a n-
acmhainneacht faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndearnadh bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a rinne an tríú 
tír difear dóibh; an aidhm éifeachtaí 
diúltacha eacnamaíocha agus éifeachtaí 
eile ar an Aontas a sheachaint nó a 
íoslaghdú; castacht dhíréireach riaracháin 
agus costais dhíréireacha a sheachaint. Tá 
sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear leas 
an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh. Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais a roghnú ó réimse leathan 
roghanna ionas go mbeifear in ann na 
bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás ar 
leith.

(16) Ba cheart bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir leis an 
Rialachán seo a roghnú agus a dhearadh ar 
bhonn critéir oibiachtúla, lena n-áirítear: 
éifeachtacht na mbeart chun scor 
chomhéigean an tríú tír a spreagadh; a n-
acmhainneacht faoiseamh a thabhairt 
d’oibreoirí eacnamaíocha laistigh den 
Aontas a ndearnadh bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a rinne an tríú 
tír difear dóibh; an aidhm éifeachtaí 
diúltacha eacnamaíocha agus éifeachtaí 
eile ar an Aontas a sheachaint nó a 
íoslaghdú; castacht dhíréireach riaracháin 
agus costais dhíréireacha a sheachaint. Tá 
sé fíor-riachtanach freisin go gcuirfear leas 
an Aontais san áireamh agus bearta 
freagartha an Aontais á roghnú agus á 
ndearadh, agus go mbeidh na bearta sin 
comhréireach agus spriocdhírithe chun a 
n-éifeachtacht a uasmhéadú agus a 
dtionchar ar oibreoirí eacnamaíocha an 
Aontais a íoslaghdú. Ba cheart bearta 
freagartha an Aontais a roghnú ó réimse 
leathan roghanna ionas go mbeifear in ann 
na bearta is oiriúnaí a ghlacadh in aon chás 
ar leith.

Leasú 8

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú
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(19) Tar éis bearta freagartha an Aontais 
a ghlacadh, ba cheart don Choimisiún 
measúnú leanúnach a dhéanamh ar an scéal 
i ndail le bearta tríú tír um chomhéigean 
eacnamaíoch, le héifeachtacht bhearta 
freagartha an Aontais agus a n-éifeachtaí, 
d’fhonn na bearta freagartha a choigeartú, a 
chur ar fionraí nó a fhoirceannadh dá réir 
sin. Dá bhrí sin, na rialacha agus na 
nósanna imeachta maidir le bearta 
freagartha an Aontais a leasú, a chur ar 
fionraí agus a fhoirceannadh, is gá na 
rialacha sin a leagan amach mar aon leis na 
cásanna ina bhfuil siad iomchuí.

(19) Tar éis bearta freagartha an Aontais 
a ghlacadh, ba cheart don Choimisiún 
measúnú leanúnach a dhéanamh ar an scéal 
i ndail le bearta tríú tír um chomhéigean 
eacnamaíoch, le héifeachtacht bhearta 
freagartha an Aontais agus a n-éifeachtaí, 
d’fhonn na bearta freagartha a choigeartú, a 
chur ar fionraí nó a fhoirceannadh dá réir 
sin. Dá bhrí sin, na rialacha agus na 
nósanna imeachta maidir le bearta 
freagartha an Aontais a leasú, a chur ar 
fionraí agus a fhoirceannadh, is gá na 
rialacha sin a leagan amach mar aon leis na 
cásanna ina bhfuil siad iomchuí. Ba cheart 
don Choimisiún Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle Eorpach a 
choinneáil rannpháirteach go hiomlán ag 
gach céim den nós imeachta trí 
thuairisciú rialta a dhéanamh ar na 
forbairtí is déanaí, ar thoradh an 
athbhreithnithe ar éifeachtacht na 
bhfrithbheart, agus ar na chéad 
chéimeanna eile atá i gceist aige a 
ghlacadh.

Leasú 9

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 20

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(20) Tá sé fíor-riachtanach foráil a 
dhéanamh maidir le deiseanna 
rannpháirtíochta do pháirtithe leasmhara 
chun bearta freagartha an Aontais a 
ghlacadh agus a leasú, agus de réir mar is 
ábhartha chun críocha fionraíochta agus 
foirceanta, i bhfianaise an tionchair a 
d’fhéadfadh a bheith ar na páirtithe 
leasmhara sin.

(20) Tá sé fíor-riachtanach foráil a 
dhéanamh maidir le deiseanna 
rannpháirtíochta do pháirtithe leasmhara, 
lena n-áirítear gnólachtaí, chun bearta 
freagartha an Aontais a ghlacadh agus a 
leasú, agus de réir mar is ábhartha chun 
críocha fionraíochta agus foirceanta, i 
bhfianaise an tionchair a d’fhéadfadh a 
bheith ar na páirtithe leasmhara sin.

Leasú 10

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 21
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(21) Tá sé tábhachtach cumarsáid 
éifeachtach agus malartú tuairimí agus 
faisnéise a áirithiú idir an Coimisiún de 
pháirt amháin agus Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle den pháirt eile, go 
háirithe maidir le hiarrachtaí chun bheith 
rannpháirteach leis an tríú tír lena 
mbaineann chun roghanna a fhiosrú 
d’fhonn an comhéigean eacnamaíoch a 
scor agus maidir le hábhair a bhféadfadh 
glacadh na mbeart freagartha Aontais faoin 
Rialachán seo a bheith mar thoradh orthu.

(21) Tá sé tábhachtach cumarsáid 
éifeachtach agus malartú tuairimí agus 
faisnéise a áirithiú idir an Coimisiún de 
pháirt amháin agus Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle den pháirt eile, go 
háirithe maidir le hiarrachtaí chun bheith 
rannpháirteach leis an tríú tír lena 
mbaineann chun roghanna a fhiosrú 
d’fhonn an comhéigean eacnamaíoch a 
scor agus maidir le hábhair a bhféadfadh 
glacadh na mbeart freagartha Aontais faoin 
Rialachán seo a bheith mar thoradh orthu. I 
gcoitinne, ba cheart don Choimisiún 
Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle a choimeád ar an eolas go 
hiomlán faoi fhorbairtí leanúnacha ag 
gach céim den nós imeachta, ó phléití 
roimh ré go dtí an fógra maidir le bearta 
freagartha.

Leasú 11

Togra le haghaidh rialacháin
Aithris 26

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(26) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht a dhéanamh ar bhearta arna 
nglacadh faoin Rialachán seo a mhéid a 
bhaineann lena n-éifeachtacht agus a n-
oibriú agus le conclúidí a d’fhéadfadh a 
teacht as maidir le bearta a dhéanfar amach 
anseo. Ba cheart don Choimisiún 
athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán 
seo freisin tar éis dó taithí leordhóthanach a 
fháil maidir leis an Rialachán seo agus lena 
chur i bhfeidhm. Ba cheart raon feidhme, 
feidhmiú, éifeachtúlacht agus éifeachtacht 
an Rialacháin seo a chumhdach leis an 
athbhreithniú sin. Ba cheart don 
Choimisiún a mheasúnú a thuairisciú do 
Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle.

(26) Ba cheart don Choimisiún 
meastóireacht chríochnúil a dhéanamh ar 
bhearta arna nglacadh faoin Rialachán seo 
a mhéid a bhaineann lena n-éifeachtacht 
agus a n-oibriú agus le conclúidí a 
d’fhéadfadh a teacht as maidir le bearta a 
dhéanfar amach anseo. Ba cheart don 
Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar 
an Rialachán seo freisin tar éis dó taithí 
leordhóthanach a fháil maidir leis an 
Rialachán seo agus lena chur i bhfeidhm, 
lena thionchar ar thrádáil, ar 
infheistíochtaí agus ar an margadh 
aonair, agus lena chomhsheasmhacht leis 
na huirlisí atá ann cheana. Ba cheart raon 
feidhme, feidhmiú, éifeachtúlacht agus 
éifeachtacht an Rialacháin seo a 
chumhdach leis an athbhreithniú sin. Ba 
cheart don Choimisiún a mheasúnú a 
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thuairisciú go rialta do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle.

Leasú 12

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú i gcás ina bhfuil 
tríú tír ag iarraidh, trí bhearta a dhéanann 
difear do thrádáil nó d’infheistíocht, an 
tAontas nó Ballstát a chomhéigniú gníomh 
áirithe a ghlacadh nó staonadh ó ghníomh 
áirithe a ghlacadh. Leis an Rialachán seo, 
déantar foráil maidir le creat don Aontas 
chun freagairt a thabhairt i gcásanna den 
sórt sin agus é mar chuspóir aige cosc a 
chur ar ghníomhaíochtaí den sórt sin, nó go 
staonfadh an tríú tír ó na gníomhaíochtaí 
sin, agus é á cheadú don Aontas, mar rogha 
dheireanach, cur in aghaidh 
gníomhaíochtaí den sórt sin.

1. Leis an Rialachán seo, leagtar síos 
rialacha agus nósanna imeachta chun 
cosaint éifeachtach leasanna an Aontais 
agus a Bhallstát a áirithiú agus chun sláine 
agus feidhmiú cuí an mhargaidh 
inmheánaigh a choimirciú i gcás ina 
bhfuil tríú tír ag iarraidh, trí bhearta a 
dhéanann difear do thrádáil nó 
d’infheistíocht, an tAontas nó Ballstát a 
chomhéigniú gníomh áirithe a ghlacadh nó 
staonadh ó ghníomh áirithe a ghlacadh. Ní 
mór cur i gcoinne an chomhéignithe sin 
chun sainchearta reachtacha an Aontais 
agus na mBallstát, an smacht reachta 
agus feidhmiú an mhargaidh 
inmheánaigh a chaomhnú, agus chun 
aon saobhadh a d’fhéadfadh teacht as 
bearta comhéigneacha ag tríú tír a chosc. 
Leis an Rialachán seo, déantar foráil maidir 
le creat don Aontas chun freagairt a 
thabhairt i gcásanna den sórt sin agus é mar 
chuspóir aige cosc a chur ar 
ghníomhaíochtaí den sórt sin, nó go 
staonfadh an tríú tír ó na gníomhaíochtaí 
sin, agus é á cheadú don Aontas, mar rogha 
dheireanach, cur in aghaidh 
gníomhaíochtaí den sórt sin.

Leasú 13

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 1 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Beidh aon ghníomhaíocht a 
dhéanfar faoin Rialachán seo 

2. Beidh aon ghníomhaíocht a 
dhéanfar faoin Rialachán seo 
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comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoin dlí idirnáisiúnta agus déanfar 
í i gcomhthéacs phrionsabail agus 
chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an 
Aontais.

comhsheasmhach le hoibleagáidí an 
Aontais faoin dlí idirnáisiúnta agus déanfar 
í i gcomhthéacs phrionsabail agus 
chuspóirí ghníomhaíocht sheachtrach an 
Aontais agus an mhargaidh inmheánaigh.

Leasú 14

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 1 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— a chuireann nó a bhagraíonn go 
gcuirfidh sí bearta a dhéanann difear do 
thrádáil nó d’infheistíocht i bhfeidhm.

— trí bhearta a dhéanann difear don 
mhargadh inmheánach, do thrádáil nó 
d’infheistíocht a chur i bhfeidhm nó a 
bhagairt.

Leasú 15

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(ca) an damáiste airgeadais agus 
eacnamaíoch do mhargadh Ballstáit nó 
do mhargadh inmheánach an Aontais;

Leasú 16
Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 2 – mír 2 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) an bhfuil an tríú tír ag gníomhú ar 
bhonn ábhar imní dlisteanach a 
aithnítear go hidirnáisiúnta;

scriosta

Leasú 17

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 2
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Féadfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ar a 
thionscnamh féin nó tar éis faisnéis a fháil 
ó aon fhoinse. Áiritheoidh an Coimisiún go 
gcosnófar faisnéis rúnda i gcomhréir le 
hAirteagal 12, rud a bhféadfadh céannacht 
sholáthróir na faisnéise a bheith san 
áireamh inti.

2. Féadfaidh an Coimisiún an scrúdú 
dá dtagraítear i mír 1 a dhéanamh ar a 
thionscnamh féin nó tar éis faisnéis a fháil 
ó aon fhoinse eile. Gníomhóidh an 
Coimisiún nuair a iarrann Ballstát 
amháin nó níos mó an scrúdú sin. 
Gníomhóidh an Coimisiún go gasta agus 
tuairisceoidh sé do Pharlaimint na 
hEorpa agus don Chomhairle gan mhoill 
maidir le toradh a scrúdaithe agus maidir 
leis na chéad chéimeanna eile atá i gceist 
aige a ghlacadh, agus áiritheoidh sé go 
gcosnófar faisnéis rúnda i gcomhréir le 
hAirteagal 12, rud a bhféadfadh céannacht 
sholáthróir na faisnéise a bheith san 
áireamh inti.

Leasú 18

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. Féadfaidh an Coimisiún faisnéis a 
lorg faoi thionchar bhearta an tríú tír lena 
mbaineann.

3. Féadfaidh an Coimisiún faisnéis a 
lorg faoi thionchar bhearta an tríú tír lena 
mbaineann, nó gníomhú trí mheasúnú 
díreach a dhéanamh ar an tionchar sin ar 
an margadh inmheánach, i gcás inar gá.

Leasú 19

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 3 – mír 3 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Féadfaidh an Coimisiún fógra a fhoilsiú in 
Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí 
mhodhanna cumarsáide poiblí oiriúnacha 
eile mar aon le cuireadh chun faisnéis a 
chur isteach laistigh de theorainn shonrach 
ama. Sa chás sin, tabharfaidh an Coimisiún 
fógra don tríú tír lena mbaineann maidir 
leis an scrúdú a thosú.

Cuirfidh an Coimisiún forbairtí sa scrúdú 
leanúnach ar bhearta tríú tír in iúl go 
rialta do Pharlaimint na hEorpa agus don 
Chomhairle. Féadfaidh sé fógra a fhoilsiú 
in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó trí 
mhodhanna cumarsáide poiblí oiriúnacha 
eile mar aon le cuireadh chun faisnéis a 
chur isteach laistigh de theorainn shonrach 
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ama nach gcuirfidh moill mhíchuí ar 
chinneadh an Choimisiúin. Sa chás sin, 
tabharfaidh an Coimisiún fógra don tríú tír 
lena mbaineann maidir leis an scrúdú a 
thosú.

Leasú 20

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Tar éis scrúdú a dhéanamh i gcomhréir le 
hAirteagal 3, glacfaidh an Coimisiún 
cinneadh lena gcinnfear an gcomhlíonann 
beart an tríú tír lena mbaineann na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta.

Tar éis scrúdú a dhéanamh i gcomhréir le 
hAirteagal 3, glacfaidh an Coimisiún 
cinneadh lena gcinnfear an gcomhlíonann 
beart an tríú tír lena mbaineann na 
coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 
2(1). Gníomhóidh an Coimisiún go gasta 
agus cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa 
agus an Chomhairle ar an eolas faoin 
gcinneadh sin.

Leasú 21

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 4 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, féadfaidh 
an Coimisiún iarraidh ar an tríú tír lena 
mbaineann a chuid barúlacha a thíolacadh.

Sula nglacfaidh sé a chinneadh, iarrfaidh 
an Coimisiún ar an tríú tír lena mbaineann 
a cuid barúlacha a thíolacadh laistigh de 
theorainn shonrach ama nach gcuirfidh 
moill mhíchuí ar chinneadh an 
Choimisiúin.

Leasú 22

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 1 – fleasc 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

— idirghabháil, idir-réiteach nó dea-
mhéin chun cúnamh a thabhairt don Aontas 

— idirghabháil, idir-réiteach díreach 
nó idir-réiteach trí eintitis idirnáisiúnta, 
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agus leis don tríú tír lena mbaineann sna 
hiarrachtaí sin;

dea-mhéin chun cúnamh a thabhairt don 
Aontas agus don tríú tír lena mbaineann 
sna hiarrachtaí sin;

Leasú 23

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 5 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi 
na forbairtí ábhartha.

Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa, na Ballstáit lena mbaineann agus 
an Chomhairle ar an eolas go hiomlán, go 
tráthúil, faoi fhorbairtí sa rannpháirtíocht 
leis an tríú tír lena mbaineann ag gach 
céim den phróiseas agus faoi na chéad 
chéimeanna eile a bheidh le glacadh.

Leasú 24

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) tá gá le gníomhaíocht chun 
leasanna agus cearta an Aontais agus a 
Bhallstát a chosaint sa chás áirithe sin, 
agus

(b) tá gníomhaíocht comhréireach 
agus tá gá léi chun leasanna agus cearta an 
Aontais agus a Bhallstát a chosaint nó 
chun suaitheadh sa mhargadh 
inmheánach a chosc sa chás áirithe sin, 
agus

Leasú 25

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 1 – fomhír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

Sa ghníomh cur chun feidhme, cinnfidh an 
Coimisiún freisin freagairt iomchuí an 
Aontais as measc na mbeart dá bhforáiltear 
in Iarscríbhinn I. Féadfaidh feidhm a bheith 
ag na bearta sin freisin maidir le daoine 
nádúrtha nó dlítheanacha arna n-ainmniú i 

Sa ghníomh cur chun feidhme, cinnfidh an 
Coimisiún freisin freagairt iomchuí an 
Aontais as measc na mbeart dá bhforáiltear 
in Iarscríbhinn I. Féadfaidh feidhm a bheith 
ag na bearta sin freisin maidir le daoine 
nádúrtha nó dlítheanacha arna n-ainmniú i 
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gcomhréir le hAirteagal 8. Féadfaidh an 
Coimisiún bearta a ghlacadh freisin, ar 
bearta iad is féidir leis a dhéanamh de bhun 
ionstraimí dlíthiúla eile.

gcomhréir le hAirteagal 8. Féadfaidh an 
Coimisiún bearta a ghlacadh freisin, ar 
bearta iad is féidir leis a dhéanamh de bhun 
ionstraimí dlíthiúla eile. Ní sháróidh na 
bearta sin an dlí idirnáisiúnta.

Leasú 26

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 6

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

6. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo chun dochar doleasaithe don 
Aontas agus dá Bhallstáit ó na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a sheachaint, 
déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme is infheidhme láithreach a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
dá dtagraítear in Airteagal 15(3). Beidh 
feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i 
míreanna 2 agus 5. Fanfaidh na 
gníomhartha sin i bhfeidhm ar feadh 
tréimhse nach faide ná 3 mhí.

6. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo chun dochar doleasaithe don 
Aontas agus dá Bhallstáit nó don 
mhargadh inmheánach ó na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch a sheachaint, 
déanfaidh an Coimisiún gníomhartha cur 
chun feidhme is infheidhme láithreach a 
ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta 
dá dtagraítear in Airteagal 15(3). Beidh 
feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i 
míreanna 2 agus 5. Fanfaidh na 
gníomhartha sin i bhfeidhm ar feadh 
tréimhse nach faide ná 3 mhí. I gcás ina 
bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme a bheidh 
infheidhme láithreach a ghlacadh de 
bhun na chéad fhomhíre den mhír seo, 
cuirfidh sé Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas sula nglacfar na 
gníomhartha sin.

Leasú 27

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 7 – mír 7 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) sholáthróidís faoiseamh atá chomh 
héifeachtach nó níos éifeachtaí d’oibreoirí 
eacnamaíocha laistigh den Aontas, ar 
oibreoirí eacnamaíocha iad a ndearnadh 
na bearta um chomhéigean eacnamaíoch 

(b) sholáthróidís faoiseamh atá chomh 
héifeachtach nó níos éifeachtaí do 
ghníomhaithe laistigh den Aontas a 
ndearna na bearta um chomhéigean 
eacnamaíoch difear dóibh;
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difear dóibh;

Leasú 28

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

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b a) faoiseamh ar an margadh 
inmheánach a bheidh chomh 
héifeachtach nó níos éifeachtaí a chur ar 
fáil, rud a réiteoidh tionchar an 
chomhéignithe eacnamaíoch;

Leasú 29

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Ní rachaidh aon bheart freagartha 
de chuid an Aontais thar an leibhéal atá in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a bhain 
don Aontas nó do Bhallstát de bharr 
bhearta an tríú tír um chomhéigean 
eacnamaíoch, agus a thromchúisí atá bearta 
an tríú tír agus na cearta atá i gceist á gcur 
san áireamh.

1. Ní rachaidh aon bheart freagartha 
de chuid an Aontais thar an leibhéal atá in-
chomhthomhaiste leis an díobháil a bhain 
don Aontas, don mhargadh inmheánach 
nó do Bhallstát de bharr bhearta an tríú tír 
um chomhéigean eacnamaíoch, agus a 
thromchúisí atá bearta an tríú tír agus na 
cearta atá i gceist á gcur san áireamh.

Leasú 30

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – an chuid réamhráiteach

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Déanfaidh an Coimisiún beart 
freagartha iomchuí a roghnú agus a 
dhearadh, ag cur san áireamh an cinnidh a 
rinneadh de bhun Airteagal 4, na gcritéar a 
leagtar amach in Airteagal 2(2) agus leas 
an Aontais, ar bhonn na faisnéise atá ar 
fáil, lena n-áirítear mar a bailíodh í de bhun 
Airteagal 11, agus na gcritéar seo a leanas:

2. Déanfaidh an Coimisiún beart 
freagartha iomchuí a roghnú agus a 
dhearadh, ag cur san áireamh an cinnidh a 
rinneadh de bhun Airteagal 4, na gcritéar a 
leagtar amach in Airteagal 2(2) agus leas 
an Aontais, ar bhonn na faisnéise atá ar 
fáil, lena n-áirítear mar a bailíodh í de bhun 
Airteagal 11, agus na gcritéar oibiachtúil 
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seo a leanas:

Leasú 31

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(b) acmhainneacht na mbeart 
faoiseamh a thabhairt d’oibreoirí 
eacnamaíocha laistigh den Aontas a 
ndearnadh an comhéigean eacnamaíoch 
difear dóibh;

(b) acmhainneacht na mbeart 
faoiseamh a thabhairt don mhargadh 
inmheánach agus dá oibreoirí 
eacnamaíocha agus do ghníomhaithe eile 
laistigh den Aontas a bhfuil tionchar ag an 
gcomhéigean eacnamaíoch orthu;

Leasú 32

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 9 – mír 2 – pointe c

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(c) seachaint nó íoslaghdú tionchar 
diúltach ar ghníomhaithe a ndéanann bearta 
freagartha an Aontais difear dóibh, lena n-
áirítear infhaighteacht roghanna malartacha 
do ghníomhaithe a ndearnadh difear dóibh, 
mar shampla foinsí malartacha soláthair le 
haghaidh earraí nó seirbhísí;

(c) seachaint nó íoslaghdú tionchar 
diúltach ar ghníomhaithe a ndéanann bearta 
freagartha an Aontais difear dóibh, lena n-
áirítear intuarthacht fhadtéarmach agus 
infhaighteacht roghanna malartacha do 
ghníomhaithe a ndearnadh difear dóibh, 
mar shampla foinsí malartacha soláthair le 
haghaidh earraí nó seirbhísí;

Leasú 33

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú leanúnach ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht na mbeart 
freagartha Aontais a glacadh agus ar a n-
éifeachtaí ar leasanna an Aontais, agus 

1. Déanfaidh an Coimisiún 
athbhreithniú rialta ar na bearta um 
chomhéigean eacnamaíoch arna n-úsáid ag 
tríú tír agus a spreag bearta freagartha an 
Aontais, ar éifeachtacht na mbeart 
freagartha Aontais a glacadh agus ar a n-
éifeachtaí ar leasanna an Aontais, agus 
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coinneoidh sé Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas fúthu.

coinneoidh sé Parlaimint na hEorpa agus 
an Chomhairle ar an eolas fúthu.

Leasú 34

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3. I gcás inar gá bearta freagartha an 
Aontais a choigeartú, agus na coinníollacha 
agus na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 
agus in Airteagal 9(2) á gcur san áireamh, 
nó forbairtí breise, lena n-áirítear freagairt 
an tríú tír, féadfaidh an Coimisiún, de réir 
mar is iomchuí, bearta freagartha an 
Aontais arna nglacadh i gcomhréir le 
hAirteagal 7 a leasú trí bhíthin gníomh cur 
chun feidhme, i gcomhréir leis an nós 
imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in 
Airteagal 15(2).

3. I gcás inar gá bearta freagartha an 
Aontais a choigeartú, agus na coinníollacha 
agus na critéir a leagtar síos in Airteagal 2 
agus in Airteagal 9(2) á gcur san áireamh, 
mar aon leis an anailís ar éifeachtacht na 
mbeart sin nó forbairtí breise, lena n-
áirítear freagairt an tríú tír, féadfaidh an 
Coimisiún, de réir mar is iomchuí, bearta 
freagartha an Aontais arna nglacadh i 
gcomhréir le hAirteagal 7 a leasú trí 
bhíthin gníomh cur chun feidhme, i 
gcomhréir leis an nós imeachta 
scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 
15(2).

Leasú 35

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 3 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

3a. Beidh sé de cheart ag Ballstát a 
bhí faoi réir comhéigniú eacnamaíoch 
iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú 
a dhéanamh ar na bearta freagartha, i 
gcás ina measfaidh an Ballstát sin nach 
bhfuil na bearta sin éifeachtach a 
thuilleadh chun gníomhú in aghaidh an 
chomhéignithe arna fhorchur ag an tríú 
tír. Beidh sé de rogha ag an gCoimisiún 
gníomhú.

Leasú 36

Togra le haghaidh rialacháin
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Airteagal 10 – mír 4 – pointe d

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(d) i gcás inarb iomchuí i bhfianaise 
leas an Aontais.

(d) i gcás inarb iomchuí agus ina 
bhfuil údar cuí leis i bhfianaise leas an 
Aontais.

Leasú 37

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 10 – mír 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

5. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo, déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme is 
infheidhme láithreach a ghlacadh, 
gníomhartha lena gcuirtear ar fionraí, lena 
leasaítear nó lena gcuirtear deireadh le 
bearta freagartha an Aontais arna nglacadh 
i gcomhréir le hAirteagal 7. Glacfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 15(3) agus 
leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu ar 
feadh tréimhse nach faide ná 2 mhí.

5. Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil 
údar cuí leo, déanfaidh an Coimisiún 
gníomhartha cur chun feidhme is 
infheidhme láithreach a ghlacadh, 
gníomhartha lena gcuirtear ar fionraí, lena 
leasaítear nó lena gcuirtear deireadh le 
bearta freagartha an Aontais arna nglacadh 
i gcomhréir le hAirteagal 7. Glacfar na 
gníomhartha cur chun feidhme sin i 
gcomhréir leis an nós imeachta dá 
dtagraítear in Airteagal 15(3) agus 
leanfaidh siad d’fheidhm a bheith acu ar 
feadh tréimhse nach faide ná 2 mhí. 
Coinneoidh an Coimisiún Parlaimint na 
hEorpa ar an eolas gan mhoill faoin 
gcinneadh agus faoin údar atá leis.

Leasú 38

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 11 – mír 4 – pointe a a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(aa) tionchar na mbeart sin ar leas 
tomhaltóirí san Aontas, ar fhás 
eacnamaíoch agus táirgiúlachta an 
Aontais agus na mBallstát, chomh maith 
le tionchar na mbeart sin ar ghnólachtaí;

Leasú 39
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Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 1

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar aon bheart freagartha de 
chuid an Aontais a ghlacfar de bhun 
Airteagal 7 sé mhí tar éis a fhoirceannta, 
agus ionchur ó pháirtithe leasmhara agus 
aon fhaisnéis ábhartha eile á gcur san 
áireamh. Déanfar scrúdú ar éifeachtacht 
agus ar oibriú bheart freagartha an Aontais 
sa tuarascáil mheastóireachta, agus beidh 
conclúidí féideartha inti maidir le bearta a 
dhéanfar amach anseo.

1. Déanfaidh an Coimisiún 
meastóireacht ar aon bheart freagartha de 
chuid an Aontais a ghlacfar de bhun 
Airteagal 7 sé mhí tar éis a fhoirceannta, 
agus ionchur ó pháirtithe leasmhara agus 
aon fhaisnéis ábhartha eile á gcur san 
áireamh. Déanfar scrúdú ar éifeachtacht 
agus ar oibriú bheart freagartha an Aontais 
sa tuarascáil mheastóireachta, agus beidh 
conclúidí féideartha inti maidir le bearta a 
dhéanfar amach anseo. Cuirfidh an 
Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an 
Chomhairle ar an eolas faoina chonclúidí 
ginearálta agus foilseofar an tuarascáil 
mheastóireachta.

Leasú 40

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2. Tráth nach déanaí ná trí bliana tar 
éis ghlacadh an chéad ghnímh cur chun 
feidhme faoin Rialachán seo nó sé bliana 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo, cibé acu is luaithe, déanfaidh an 
Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán 
seo agus ar a chur chun feidhme agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

2. Tráth nach déanaí ná dhá bhliain 
tar éis ghlacadh an chéad ghnímh cur chun 
feidhme faoin Rialachán seo nó cúig bliana 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo, cibé acu is luaithe, agus ar a laghad 
gach cúig bliana ina dhiaidh sin, 
déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an 
Rialachán seo agus ar a chur chun feidhme, 
agus i gcás inarb iomchuí, beidh tograí 
reachtacha ábhartha ag gabháil leis, agus 
cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid 
Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

Leasú 41

Togra le haghaidh rialacháin
Airteagal 16 – mír 2 a (nua)
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Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

2a. Mar sin féin, faoin... [dhá bhliain 
tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin 
seo] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh 
sin, tuairisceoidh an Coimisiún do 
Pharlaimint na hEorpa maidir leis na 
bearta a glacadh, na scrúduithe a 
ndearnadh meastóireacht orthu, na 
headráin a rinneadh agus na conclúidí ó 
na comhaid.

Leasú 42

Togra le haghaidh rialacháin
Iarscríbhinn I – mír 1 – pointe d – pointe i

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú

(i) Earraí, seirbhísí nó soláthróirí earraí 
nó seirbhísí ón tríú tír lena mbaineann a 
eisiamh ó sholáthar poiblí nó tairiscintí ar 
fiú breis agus céatadán sonraithe de na 
hearraí nó na seirbhísí ón tríú tír lena 
mbaineann a eisiamh; agus/nó

(i) Earraí, seirbhísí, oibreacha nó 
soláthróirí earraí, seirbhísí nó oibreacha 
ón tríú tír lena mbaineann a eisiamh ó 
sholáthar poiblí nó tairiscintí ar fiú breis 
agus céatadán sonraithe de na hearraí nó na 
seirbhísí ón tríú tír lena mbaineann a 
eisiamh; agus/nó
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