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TUAIRIM
ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe.

chuig an gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir 
le cur i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas 
Eorpach agus an Úcráin, lena leasaítear na fabhair thrádála maidir le héineoil 
agus ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhlachais idir an 
tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 
agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile
(10720/2019  – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))
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RÉASÚNÚ GEARR

Tacaíonn an Rapóirtéir le teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe leis an Úcráin i bhfoirm 
malartú litreacha a luaith is féidir, lena leasaítear na fabhair thrádála maidir le héineoil agus 
ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach 
agus an Úcráin. Is gá an méid sin chun teorainn a chur leis an bhféidearthacht go mbeadh 
méadú breise ann ar líon na ngearrthacha saincheaptha sicín, mar a thugtar orthu, a 
allmhairítear ón Úcráin.

Ó lár 2016, cuireadh tús le cineál nua gearradh éineola a allmhairiú ón Úcráin go dtí an 
tAontas i gcainníochtaí atá ag méadú ó shin. Is éard atá sa ghearradh nua sin ná gnáthchabhail 
an bhrollaigh le cnámha húiméiris na sciathán fós ceangailte léi, agus gan sna cnámha sin ach 
cuid an-bheag de mheáchan iomlán an ghearrtha. Tar éis íoschlaochlaithe, féadfaidh an 
gearradh sin a mhargú san Aontas mar bhrollach éineola. Is ábhar mór imní é an méadú as 
cuimse atá tagtha ar allmhairí saor ó dhleacht ó thuairim is 3 700 tonna in 2016 go breis agus 
55 000 tonna in 2018 maidir leis an ngearradh éineola áirithe sin, nárbh ann dó ná nárbh 
fhéidir a thuar tráth a raibh na caibidlíochtaí don Chomhaontú Comhlachais ar siúl. Baineann 
sé an bonn den chosaint a thugtar do bhrollaigh éineola faoin gComhaontú Comhlachais agus 
d'fhéadfadh sé cur isteach ar an gcothromaíocht íogair atá i margadh na héineola in AE.

Má thagann an comhaontú i bhfeidhm, molann an Rapóirtéir na taraif-chuótaí atá leithdháilte 
ar an Úcráin a dheighilt i línte taraifí aonair agus i dtréimhsí míosúla.

Ba cheart don Choimisiúin Eorpach breithniú a dhéanamh ar mholadh don Úcráin modhnú a 
dhéanamh ar an gComhaontú Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (DCFTA) chun bearta 
coimirce déthaobhacha i gcomhair trádáil i dtráchtearraí talmhaíochta a thabhairt isteach, 
chun go bhféadfaí fabhair tharaife a chur ar fionraí go sealadach nó a laghdú i gcás suaitheadh 
sna hearnálacha íogaire den mhargadh talmhaíochta de bharr táirgí arna n-allmhairiú faoi 
théarmaí fabhracha.

Iarann an Rapóirtéir ar an gCoimisiún chun a áirithiú go ndéanfaidh ár gcomhpháirtithe a 
ngealltanais a fhorfheidhmiú go hiomlán. I gcás na hÚcráine, baineann sé sin le 
saincheisteanna sláintíocha agus fíteashláintíochta i measc nithe eile, ar saincheisteanna iad ar 
ghabh an Úcráin uirthi féin faoi DCFTA chun a cuid reachtaíochta a thabhairt i gcomhréir le 
reachtaíocht an Aontais agus chun riachtanais leasa ainmhithe a chomhlíonadh.

Is éard atá sa réiteach arna chaibidliú ná go ndéanfaí an cuóta atá ann cheana d’éineoil agus 
táirgí éineola a mhéadú 50 000 tonna breise, lena n-áirítear na línte taraife ‘gearrthacha eile’ 
cóid AC 0207 1370 agus 0207 1470 laistigh de raon feidhme an taraif-chuóta atá ann cheana 
agus taraif an Náisiúin Barrfhabhair 100.8 EUR/100 kg/glan i gcomhair allmhairí a aischur 
faoin dá líne taraife ‘gearrthacha eile’ lena mbaineann, de bhreis ar mhéid an taraif-chuóta. 

Molann an Rapóirtéir don Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe toiliú a 
thabhairt don Chomhaontú seo, mar go bhfuil sé mar aidhm leis leasanna gheallsealbhóirí an 
Aontais a chosaint agus stop a chur le hallmhairí éineola saor ó dhleacht a d’fhéadfadh a 
bheith gan teorainn, ar allmhairí iad a d’fhéadfadh an bonn a bhaint de na dálaí faoinar féidir 
gearrthacha traidisiúnta brollaigh éineola a allmhairiú isteach san Aontas faoi DCFTA, go 
háirithe na srianta cainníochtúla i bhfoirm taraif-chuóta.
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Iarrann an Coiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe ar an gCoiste um Thrádáil 
Idirnáisiúnta, mar an coiste atá freagrach, a mholadh go dtabharfaí formheas don 
dréachtchinneadh ón gComhairle, thar ceann an Aontais Eorpaigh, maidir le tabhairt i gcrích 
an Chomhaontaithe i bhfoirm malartú litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Úcráin, lena 
leasaítear na fabhair thrádála maidir le héineoil agus ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an 
gComhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile.
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NÓS IMEACHTA – AN COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal Tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe i bhfoirm litreacha idir an tAontas 
Eorpach agus an Úcráin, lena leasaítear na fabhair thrádála maidir le 
héineoil agus ullmhóidí éineola dá bhforáiltear leis an gComhaontú 
Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do 
Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin agus an 
Úcráin, den pháirt eile
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