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Ceist i gcomhair freagra ó bhéal  O-000076/2020
ar an gCoimisiún
Riail 136
Norbert Lins
thar ceann an  Choiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

Ábhar: Deireadh leis an maolú maidir le bunaíochtaí maraithe a leagtar síos i Rialachán (AE) 
2017/185

Leagtar síos le Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 na rialacha sonracha sláinteachais is infheidhme 
maidir le bia de thionscnamh ainmhíoch. Foráiltear le hAirteagal 2 de Rialachán (AE) 2017/185, de 
mhaolú, nach bhfuil feidhm ag na forálacha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 maidir le 
cainníochtaí beaga d’fheoil ó éanlaith chlóis agus de ghiorriaigh a mharaítear ar an bhfeirm a bheith á 
soláthar ag an táirgeoir go díreach don tomhaltóir deiridh, ná do bhunaíochtaí miondíola áitiúla a 
sholáthraíonn go díreach don tomhaltóir deiridh. Ní fhéadfar an maolú sin a choinneáil i bhfeidhm a 
thuilleadh ón 31 Nollaig 2020 i leith, ós rud é go scoirfidh Rialachán (AE) 2017/185 d’fheidhm a bheith 
aige ar an dáta sin. 

Cheadaigh an maolú sin do tháirgeoirí éineoil phróiseáilte agus giorriaigh phróiseáilte a bhí táirgthe 
acu a sholáthar go díreach do mhargaí áitiúla. Tá ciorcaid ghearrmhargaíochta forbartha freisin chun 
freastal ar éileamh mór ó thomhaltóirí ar tháirgí áitiúla agus chun luach saothair níos fearr a chur ar 
fáil do tháirgeoirí áitiúla.

Sa litir uaithi, agus í ag scríobh chuig an gComhairle Talmhaíochta agus Iascaigh (AGRIFISH) an 19 
Deireadh Fómhair, rinne Coimisinéir Kyriakides dáta deiridh an mhaolaithe a dhearbhú, agus chuir sí 
bhfáth gurb é an t-aon bhealach chun cinn le haghaidh cead a thabhairt do tháirgeoirí áirithe gan 
Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 a chomhlíonadh, ná an rialachán sin a leasú, rud a mbeadh gnáthnós 
imeachta reachtach ag teastáil chun é a dhéanamh. Tá sé iarrtha cheana ag an gcuid is mó de na 
Ballstáit lena mbaineann go gcuirfí síneadh ama leis an maolú sin.

Tá tábhacht ar leith ag baint lena modhanna táirgthe i gcomhthéacs straitéis an Choimisiúin ‘ón 
bhFeirm go dtí an Forc’, atá ina cuid dá Chomhaontú Glas, ar straitéis í lena n-iarrtar ar na Ballstáit 
aistriú a dhéanamh chuig táirgeadh agus tomhaltas níos inbhuanaithe, agus lena sainaithnítear 
slabhraí soláthair níos giorra mar fhreagairt ar éileamh sochaíoch atá ag sul i méid. Cuirtear poist 
agus táirgeadh áitiúil chun cinn léi freisin.

1. Conas atá sé beartaithe ag an gCoimisiún cead a thabhairt do sheamlais a oibríonn faoin maolú 
a leagtar síos i Rialachán (AE) 2017/185 a dtáirgí a phróiseáil nuair a scoirfidh an maolú 
d’fheidhm a bheith aige amhail ón 1 Eanáir 2021?

2. Cén uair atá sé beartaithe ag an gCoimisiún machnamh a dhéanamh ar na bearta is iomchuí a 
dhéanamh?

3. Cén creat dlíthiúil nua a chuirfidh an Coimisiún i bhfeidhm chun aistriú réidh a chinntiú do 
tháirgeoirí?

4. I bhfianaise an ghá atá leis an iarraidh seo a láimhseáil mar nós imeachta práinne, cén uair atá 
sé beartaithe ag an gCoimisiún leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 853/2004 a tíolacadh a chuirfidh 
ar chumas táirgeoirí leanúint d’éineoil phróiseáilte agus giorriaigh phróiseáilte atá táirgthe acu a 
sholáthar go díreach do mhargaí áitiúla?

Curtha síos: 01/12/2020

Spriocdháta i gcomhair freagra: 02/03/2021


