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DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA 

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le Comhaontú a thabhairt i gcrích i 

bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise 

maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise, Ríocht 

na hIorua agus Poblacht na Tuirce faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe 

Taraife  

(05882/2017 – C8-0241/2017 – 2016/0328(NLE)) 

(Toiliú) 

Tá Parlaimint na hEorpa, 

– ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (05882/2017), 

– ag féachaint don Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus 

Cónaidhm na hEilvéise maidir le carnadh tionscnaimh idir an tAontas Eorpach, an 

Eilvéis, an Iorua agus an Tuirc faoi chuimsiú Scéim na bhFabhar Ginearálaithe Taraife 

san Aontas Eorpach (05803/2017), 

– ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le 

hAirteagal 207(4) agus le hAirteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v) den Chonradh 

ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C8-0241/2017), 

– ag féachaint do Riail 99(1) agus (4) agus Riail 108(7) dá Rialacha Nós Imeachta, 

– ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta (A8-0000/2018), 

1. Ag tabhairt a toilithe chun an comhaontú a thabhairt i gcrích; 

2. Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún 

agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Chónaidhm na hEilvéise. 
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RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN 

Rinneadh an Comhaontú reatha idir an tAontas Eorpach agus an Eilvéis a chaibidil chun na 

hathruithe a tháinig isteach leis an athchóiriú in 2010 ar rialacha tionscnaimh Scéim na 

bhFabhar Ginearálaithe Taraife (GSP) a achtú. Leis an athchóiriú, tugadh isteach córas nua 

carntha tionscnaimh ag onnmhaireoirí cláraithe agus rinneadh foráil do chuimsiú na Tuirce sa 

chóras carntha a d’oibrigh go dtí sin idir an tAontas, an Eilvéis agus an Iorua.   Foráladh leis 

an reachtaíocht nua freisin go dtiocfaidh córas nua isteach in ionad na n-iar-Dheimhnithe 

thionscnaimh de Fhoirm A, chun cruthúnais tionscnaimh ag ollmhaireoirí cláraithe a shuí 

(córas onnmhaireoirí cláraithe (REX)). 

Cuireadh an córas carntha i bhfeidhm i dtosach faoi chomhaontú i bhfoirm malartú litreacha 

idir an tAontas Eorpach agus an Eilvéis an 14 Nollaig 2000 (Cinneadh 2001/101/CE ón 

gComhairle). Ní mór comhaontú nua a chur ina ionad sin. An 8 Márta 2012, thug an 

Chomhairle údarás don Choimisiún caibidlíochtaí leis an Eilvéis a sheoladh, a raibh an 

Comhaontú reatha mar thoradh orthu.    

An córas carntha tionscnaimh: Is é atá i gceist leis an gcóras carntha nua ná go gceadóidh an 

tAontas Eorpach, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc do na tíortha is tairbhithe de GSP ábhair 

as aon cheann de na tíortha sa chóras (AE, an Eilvéis, an Iorua, an Tuirc) a ionchorprú ina 

bpróisis táirgthe, agus an táirge deiridh a onnmhairiú chuig AE, an Eilvéis, an Iorua nó an 

Tuirc faoi théarmaí tosaíochta GPS ar choinníoll go ndearnadh leoroibriú nó leorphróiseáil ar 

an táirge deiridh. Faoin gComhaontú reatha, tabharfaidh AE agus an Eilvéis rochtain agus 

cóir fhabhrach do tháirgí de thionscnamh na dtíortha is tairbhithe nuair a úsáideann na tíortha 

sin ábhair de thionscnaimh AE nó na hEilvéise faoi seach.  

An córas nua cruthúnas: Luaitear san athchóiriú GSP go raibh ionadú le bheith déanta ar na 

hiar-Dheimhnithe tionscnaimh de Fhoirm A faoin 1 Eanáir 2017. Tháinig córas nua REX i 

bhfeidhm an 1 Eanáir 2017 i dtíortha is tairbhithe de GSP áirithe arb iad sin an chéad sraith.  

Tá dhá shraith eile den chineál sin pleanáilte in 2018 agus in 2019. Rinne na tíortha sin a 

gcuid onnmhaireoirí a chlárú, a dhéanann amach ráitis ar thionscnamh anois in ionad 

deimhnithe tionscnaimh de Fhoirm A arna eisiúint ag a n-údaráis chustaim a úsáid.   

Oibríonn córas REX cheana féin faoi chuimsiú scéim GSP arna deonú ag AE, agus 

scéimeanna GSP na Eilvéise agus na hIorua. Nuair atá ionadú na gcruthúnas tionscnaimh 

déanta chun earraí de thionscnaimh na dtíortha is tairbhithe de GSP a athchoinsíniú, faoi 

láthair úsáidtear na deimhnithe ionaid de Fhoirm A mar chruthúnais ionaid (faoi fhorálacha an 

chomhaontuithe reatha idir AE, an Eilvéis agus an Iorua). Chun go mbeidh feidhm ag an 

gcóras carntha i dtaobh na hIorua agus na Tuirce, caithfidh na comhpháirtithe comhaontuithe 

cosúla a thabhairt i gcrích agus a chur i bhfeidhm leis an Iorua agus leis an Tuirc.  Rinneadh 

comhaontú comhchosúil a chaibidil idir an tAontas Eorpach agus an Iorua agus a thabhairt i 

gcrích i gcomhthráth leis an gComhaontú reatha, agus rinneadh é a thíolacadh do thoiliú na 

Parlaiminte. Idir AE agus an Tuirc, níl gá le comhaontú idirnáisiúnta, mar go bhforáiltear 

faoin aontas custaim idir AE agus an Tuirc an uirlís dhlíthiúil chun rialacha comhchosúla a 

chomhtháthú ina chuid reachtaíochta.  

Tá gá leis an gComhaontú Reatha chun dea-fheidhmiú trádála idir an tAontas Eorpach agus 

an Eilvéis a áirithiú. Cuirfidh sé ar chumas AE agus na hEilvéise na cruthúnais ionaid nua 

maidir le tionscnaimh dá bhforáiltear le córas nua REX a úsáid. Tá an córas i bhfeidhm 
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cheana féin, agus dá bhrí sin d’fhéadfaí cur isteach ar an trádáil idir AE agus an Iorua mura 

mbeadh an uirlis dhlíthiúil iomchuí ann. Dá bharr sin molann an Rapóirtéir don Pharlaimint 

an Comhaontú seo a thoiliú.  

 


