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DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha

chuig an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an 
Tomhaltóra

ar chur chun feidhme Threoir 2009/81/CE, maidir le soláthar i réimsí na 
cosanta agus na slándála, agus Threoir 2009/43.CE, maidir le haistriú táirgí a 
bhaineann le cosaint
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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Eachtracha ar an gCoiste um an Margadh Inmheánach agus 
um Chosaint an Tomhaltóra, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú 
ina thairiscint i gcomhair rúin:

1. á thabhairt chun suntais go bhfuil sé mar aidhm ag na treoracha sa Phacáiste Cosanta 
comhtháthú breise shlabhra soláthair cosanta an Aontais a chur chun cinn agus muinín 
fhrithpháirteach i measc na mBallstát, trédhearcacht, cóir chomhionann agus 
iomaíochas foriomlán thionscal cosanta na hEorpa a mhéadú;

2. ag cur béim ar an bhfíoras gur thángthas ar an gconclúid sna tuarascálacha 
meastóireachta ón gCoimisiún in 2016 gur chuidigh an dá threoir leis an margadh 
inmheánach cosanta a oscailt, ach gur gá i bhfad níos mó dul chun cinn a dhéanamh; á 
iarraidh go ndéanfaí meastóireachtaí níos cothroime le dáta; á iarraidh ar na Ballstáit an 
dá threoir a chur chun feidhme go hiomlán, agus á iarraidh ar an gCoimisiún 
forfheidhmiú iomlán agus comhsheasmhach a áirithiú;

Treoir 2009/81/CE maidir le cosaint agus soláthar slándála íogair

3. á thabhairt chun suntais go mbronntar céatadán ollmhór conarthaí go náisiúnta fós; á 
chur in iúl gurb oth léi an leibhéal teimhneachta i gcleachtais éadála, a leanann de 
bheith suntasach; á chur in iúl gur saoth léi úsáid fhorleathan na ndíolúintí agus na 
gceanglas fritháirimh; á iarraidh go ndéanfadh na Ballstáit tuairisciú córasach agus 
cuimsitheach ar shonraí maidir leis an úsáid a bhaineann siad as díolúintí chun 
grinnscrúdú a fheabhsú; á iarraidh go ndéanfaí iarrachtaí chun éifeachtacht na nósanna 
imeachta um shárú a áirithiú;

4. á thabhairt chun suntais nach mór srian docht a chur leis an úsáid a bhaineann na 
Ballstáit as díolúintí, agus go háirithe leis an mí-úsáid a d’fhéadfaí a bhaint as Airteagal 
346 CFAE, chun trédhearcacht agus comhionannas a mhéadú; á iarraidh ar na Ballstáit 
treoir léirmhínitheach an Choimisiúin a leanúint go docht maidir leis na coinníollacha 
faoinar féidir Airteagal 346 a agairt;

5. á chur in iúl gur geal léi forálacha na treorach arb é is aidhm dóibh soláthar 
comhoibritheach a chothú i réimse na cosanta, agus á iarraidh ar na Ballstáit leas a 
bhaint as na deiseanna comhair uile a chuirtear ar fáil leis an treoir, go háirithe faoin 
gClár Eorpach Forbartha Tionscal i réimse na Cosanta (EDIDP) agus faoin gCiste 
Eorpach Cosanta (EDF) a bheidh ann amach anseo; 

6. á mholadh do na Ballstáit moladh 2018 ón gCoimisiún maidir le rochtain trasteorann ar 
an margadh d’fhosholáthraithe agus do FBManna a leanúint go córasach, go háirithe 
maidir le tairiscintí a aistriú, cláir mhóra soláthair a fhógairt roimh ré, nó iad a roinnt ina 
míreanna níos lú; 

Treoir 2009/43/CE maidir le haistrithe táirgí laistigh de AE a bhaineann le cosaint

7. á iarraidh ar na Ballstáit toil pholaitiúil iomlán a léiriú maidir le cur chun feidhme 
éifeachtach fhorálacha na treorach a áirithiú; 
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8. á chur i bhfios go láidir go bhfuil gá le léirmhíniú níos comhleanúnaí agus le cur chun 
feidhme níos comhsheasmhaí a dhéanamh ar Chomhsheasamh AE maidir le 
hOnnmhairiú Arm chun ilroinnt mhargadh cosanta inmheánach AE a theorannú agus 
creidiúnacht AE mar ghníomhaí domhanda a áirithiú; á iarraidh go ndéanfaí 
gníomhaíocht chun aghaidh a thabhairt ar aon lúb ar lár a d’fhéadfadh a bheith ann idir 
Treoir TFC, an Comhsheasamh nó an Rialachán maidir le Dé-Úsáid; á chur i bhfios go 
láidir gur gá údarú a fháil roimh ré sula ndéanfar táirgí agus comhpháirteanna a 
athonnmhairiú, i bhfianaise na neamhréireachtaí i gcur chun feidhme an 
Chomhsheasaimh;

9. á chur in iúl gur saoth léi úsáid theoranta na gceadúnas ginearálta aistrithe (CGAnna); á 
iarraidh ar na Ballstáit trédhearcacht a mhéadú trí na treoirlínte agus na moltaí arna n-
eisiúint ag an gCoimisiún a leanúint ar bhealach níos cuimsithí maidir le cé acu táirgí ba 
cheart a bheith faoi réir úsáid CGAnna; 

10. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé inrochtaineacht bhunachar sonraí Certider ar líne a 
áirithiú agus sonraí maidir le haistrithe arm laistigh de AE a chur ar fáil go córasach, 
chun foráil a dhéanamh do ghrinnscrúdú fiúntach agus chun measúnú cuí a dhéanamh ar 
chur chun feidhme na Treorach.


